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Resumo:  Este  artigo  se  propõe  a  analisar  as  políticas  públicas  de  saúde

direcionadas aos povos indígenas no Brasil,  considerando o processo através do

qual  esses  grupos  vão  aparecendo  como  uma  “população  governável”,  como

sujeitos  de  políticas  de  um  campo  que  passa  a  ser  entendido  como  “saúde

diferenciada”.  Indissociável  das  diretrizes  internacionais  e  políticas  globais,  esse

formato de governo e produção de cidadania ganha uma forma específica com a

criação  da  Secretaria  Especial  de  Saúde  Indígena,  em  2010,  e  reconfigura  as

relações entre indígenas e profissionais de saúde, assim como entre os gestores

dos diferentes  níveis  de  governo.  São introduzidas novas  formas  burocráticas  e

biopolíticas,  mas  muito  da  estrutura  anterior  se  mantém,  considerando

especialmente que até o presente ano as medidas de criação dessa secretaria ainda

não terminaram de ser  implementadas.  A partir  da  etnografia  junto  ao posto  de
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saúde de uma aldeia Mbyá-Guarani no sul do país, esse artigo se propõe a problematizar

as  formas  de  governo  da  conduta,  controle  e  normatização  nas  práticas  e  políticas

voltadas a essa população indígena, trazendo questionamentos à categoria de “saúde

diferenciada” a partir da crítica dos Mbyá-Guarani, assim como buscando refletir sobre a

consolidação de um campo profissional fundamentado na razão humanitária que acaba

por conformar toda uma economia moral (Fassin, 2005) em torno do atendimento a essas

populações.

Palavras-chave:  biopolítica;  saúde  diferenciada;  Mbyá-Guarani;  economia  moral;

governamentalidade.

Introdução

Esse  artigo  parte  de  três  referenciais  fundamentais  para  pensar  as  políticas

públicas de saúde direcionadas aos povos indígenas no Brasil,  assim como a relação

entre profissionais de saúde e indígenas Mbyá-Guarani no Posto de Saúde de uma aldeia

no  interior  do  Rio  Grande  do  Sul1.  Em  primeiro  lugar,  os  estudos  foucaultianos  da

biopolítica  nos  fazem  atentar  para  as  formas  de  governo  da  conduta,  do  corpo,  do

discurso inscritas em todo um aparato de poder que produz sujeitos e assujeitamentos.

Especialmente  tratando-se  dos  profissionais  de  saúde,  podemos  pensar  no

entrecruzamento entre Estado e Medicina como interessante para pensar uma forma de

governo específica em que a vida passa a ser um bem supremo, e fazer viver – mais do

que fazer  morrer  –  é  uma premissa do poder  e  dever  do  Estado.  Estado,  aqui,  não

entendido como uma unidade abstrata ou homogênea resultado do contrato social, mas

sim pensado a partir  das práticas dos sujeitos e agentes, conformando uma realidade

muito menos coerente e binária do que alguns estudos tratam de apontar. 

Nesse sentido, as variadas práticas e políticas que vão tomando forma parecem

evidenciar um contexto muito mais poroso e emaranhado do que a ideia de  “Estado”

possa transparecer. Essa pretensa unidade também demarca uma fronteira muito rígida

aos limites “nacionais”, enquanto meu trabalho parece apontar para a multiplicidade de

agenciamentos  produzidos  nas  composições  globais  concretas  (Ong,  2003)  entre

legislações  internacionais,  agências  de  financiamento  globais,  projetos  de

desenvolvimento, instituições público-privadas, imagens e discursos de “indianidade” e

“civilidade”, indústrias farmacêuticas, e regiões específicas do Estado, que também são

1 A etnografia  do  Posto  de  Saúde na  Tekoá  Koenju (Aldeia  Alvorecer)  se  deu  no  âmbito  de  minha
pesquisa de Mestrado em Antropologia Social, ainda em andamento.



bastante  particulares,  especialmente  tratando-se  da  diferença  dos  processos  de

colonização do país.

Assim, considero importante entender o Estado como o efeito móvel de um regime

de  governamentalidade  múltiplo  (Foucault,  1999),  sendo  que  defino  aqui

governamentalidade como: “all endeavours to shape, guide, direct the conduct of others

(…) And it also embraces the ways in which one might be urged and educated to bridle

one's own passions, to control  one's own instincts,  to govern oneself”  (Rose, 1999:3).

Nessa conceitualização está implicada a heterogeneidade das práticas de governo da

conduta, que não se restringem a ação direta do estado de maneira unilateral e de cima

para baixo, assim como ressalta a importância de dar atenção às formas de subjetivação

produzidas pelas teorias, estratégias e tecnologias de governo da conduta que compõe

esse  cenário  de  intersecção  entre  estado  e  medicina.  O  campo  da  formação  e

capacitação  em  saúde  indígena  é  interessante  para  pensar  nesse  sentido,  como

apontarei no decorrer do artigo.

Tratando-se  da  questão  indígena  especificamente,  me  parece  interessante  o

aporte trazido por Boccara (2007) em seu conceito de “etnogobernamentalidad”. Ainda

que  a  inserção  de  prefixos  “etno”  às  palavras  não  me  pareça  uma  solução  tão

interessante  na  produção  de  conceitos,  acredito  que  a  definição  dessa  ideia  aporta

reflexões importantes especialmente no contexto de multiplicação das políticas ancoradas

na etnicidade em toda América Latina. Essa forma de governamentalidade calcada na

diferença  étnica  parece  fundamentar  muitos  projetos  de  governo,  tendo  reflexos

especialmente nas políticas de saúde. Assim como o autor, acredito que:

El estudio acotado de la emergencia de la llamada interculturalidad
en salud nos ofrecerá la oportunidad de desarrollar una reflexión más
amplia tanto sobre el rol del Estado en la producción de la etnicidad
como sobre las formas locales y diarias de producción del Estado
neoliberal  diferencialista  vía  el  análisis  de  los  actos  y  de  las
representaciones de los agentes estatales y paraestatales (Boccara,
2007:187)

Cabe, contudo, a ressalva de que o autor se debruça sobre as políticas de saúde

indígena no Chile, sendo necessário um diálogo cauteloso com esse conceito. Portanto,

na primeira parte desse artigo buscarei retomar a forma pela qual a “população2 indígena”

vai sendo produzida na legislação brasileira, assim como a forma que a ideia de saúde

indígena começa a aparecer, considerando os diferentes regimes de governamentalidade

pelos quais vai passando. 

2 População, aqui, entendida no sentido foucaultiano como uma delimitação arbitrária de uma coletividade
produzida  a  partir  do direcionamento  de políticas  específicas  e  não  como uma unidade ontológica
anterior.



Se por um lado busco trazer a legislação e a “política” em termos mais clássicos,

por  outro,  busco  salientar  a  política  através  das  práticas  concretas  dos  agentes

diretamente implicados nas relações do Posto de Saúde, atentando para os efeitos que

elas  produzem.  Nesse  sentido,  abre-se  o  caminho  para  pensar  na  dimensão  da

moralidade implicada nas ações dos sujeitos, especialmente no campo da saúde indígena

em que as razões “humanitárias” aparecem de maneira substantiva nas motivações dos

profissionais. Para tanto, o terceiro referencial teórico do qual parto são os estudos de

Fassin (2005,  2007,  2013),  especialmente com respeito  a profissionalização da razão

humanitária e a ideia de economia moral.

Este artigo se organiza da seguinte maneira: num primeiro momento, apresento a

emergência da “população indígena” no campo das políticas de saúde, trazendo tanto

mudanças  institucionais  como  alguns  elementos  importantes  que  conformam  essas

políticas; num segundo momento, apresento minha experiência junto ao Posto de Saúde

na  Tekoá Koenju;  e,  num terceiro momento, apresento a ideia de economia moral  da

saúde indígena, retomando elementos dos tópicos anteriores,  afim de conformar esse

campo mais amplo de etnogovernamentalidade.

A emergência da “população indígena” no campo das políticas de saúde

Em  primeiro  lugar,  faz-se  necessário  situar  o  contexto  das  políticas  públicas

direcionadas aos povos indígenas no Brasil, a fim de desconstruir a ideia de que essas

populações  sempre  foram  concebidas  enquanto  objetos  de  políticas  específicas.  A

primeira política de atendimento a “população indígena” foi o Serviço de Proteção ao Índio

e Localização dos Trabalhadores Nacionais (SPI), criado em 1910, com o objetivo de dar

assistência  aos  indígenas  através  de  uma  lógica  integracionista  e  civilizatória,  de

incorporação  dos  indígenas  à  sociedade  nacional,  com  projetos  de  escolarização,

capacitação e introdução no mercado de trabalho. O SPI inscreve a existência indígena

como população,  através  do  estatuto  jurídico  que  reconhece  os  “Índios  do  Brasil”,  e

portanto  passa  a  operar  através  de  uma  série  de  tecnologias  de  proteção,

enquadramento, pacificação e incorporação ao sistema produtivo nacional, que situavam

tal população sobre a condição de “tutelados”, incapazes de exercer plenamente os atos

da vida civil. Conforme Bernardes (2011):

A  criação  dessa  figura  “índios  do  Brasil”  será  paulatinamente
esquadrinhada em: “1°) índios nômades; 2°) índios arranchados ou
aldeados; 3°) índios pertencentes a povoações indígenas; 4°) índios



pertencentes a centros agrícolas ou que vivem em promiscuidade
com civilizados” (Brasil, 1928, p.15). Articuladas a essa taxionomia,
estabelecem-se  certas  práticas  que  consideravam  o  processo  de
nacionalização como possibilidade de autonomia,  ou  seja,  quanto
maior  o  “grau  de  civilização”  (Brasil,  1928,  p.15),  maiores  as
possibilidades  de  incorporação  à  Nação  e,  portanto,  aos  direitos
atribuídos à população brasileira (Bernardes, 2011:158).

As  políticas  direcionadas  aos  indígenas,  assim,  vinham  marcadas  por  essa

classificação e se empenhavam em “fazer viver” somente aqueles que se aproximavam

mais do “grau de civilização” desejado, “deixando morrer” aqueles que não interessavam

a tal  projeto.  Para este fim,  foram criadas Reservas Indígenas onde,  através de uma

política de confinamento na qual diferentes etnias indígenas eram levadas a viver em uma

única terra, ficariam situados aqueles que não teriam potencialidade para se “incorporar” à

sociedade nacional, destinados a permanecer nas reservas e sob a condição jurídica da

tutela,  com  pouco  acesso  a  políticas  de  assistência.  É  curioso  salientar  que  nesse

momento a população mais “digna de ser salva” eram os homens jovens – potenciais

trabalhadores – e acabava se “deixando morrer” mulheres e crianças3. O que contrasta

com a centralidade em que as últimas ganham em temos de direcionamento dos projetos

e políticas nos últimos anos.

O SPI segue como órgão responsável pela população indígena até 1967, quando

se cria a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), que é a instituição que perdura até os dias

de hoje4. Também ao longo do regime militar, em 1973, publica-se a Lei nº 6001, que

dispõe sobre o Estatuto do Índio, cujo objetivo, conforme o seu artigo 1º é regular “a

situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas, com o propósito

de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à comunhão

nacional”  (Brasil,  1973)5.  Essa  peça  jurídica  fundamenta  a  condição  tutelar  a  que

seguiriam estando sujeitos todos os indígenas que ainda não tivessem sido “integrados”6,

cabendo a União a responsabilidade pela tutela. Semelhante à condição de menores de

idade, os índios nesse contexto são tratados como necessitando “amparo, proteção e

auxílio”,  por  não  partilharem  da  condição  de  adultos  plenos.  Nesse  contexto,  é

especialmente interessante ver o quanto o ingresso político-institucional do indígena na

3 Conforme aponta Bernardes (2011), referindo-se às campanhas de vacinação direcionadas a homens
indígenas nos anos 1950.

4 A FUNAI sofreu uma série de reestruturações ao longo tempo, assim como na forma de atuação com
relação aos povos indígenas, que no princípio se assemelhava bastante com o SPI. Mas a discussão
sobre as mudanças na FUNAI não cabem nos limites desse artigo.

5 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6001.htm
6 “Art. 7º Os índios e as comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional ficam sujeito

ao  regime  tutelar  estabelecido  nesta  Lei”  -  LEI  nº  6001/1973
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6001.htm)



'cidadania'  vem por  via  da  'tutela',  marcando de  certa  forma uma cena  de  valores  e

concepções morais em torno da imagem do índio no Brasil.

Além disso, nessa lei  se estabelece uma definição à categoria “índio”,  marcada

pela sua diferença com relação a sociedade nacional, lê-se: “É todo indivíduo de origem e

ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um

grupo étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional”7. Essa

definição acaba por individualizar a diferença, retirando a dimensão da historicidade do

processo  de  colonização,  assim  como  inscrevendo  o  “indígena”  como  um ator  local,

isolado e cuja diferença estaria dada a priori. Além disso, a partir dessa definição também

se categorizam três estágios no qual os índios se encontrariam: isolados, em vias de

integração, e integrados. Essa classificação – amparada por uma ideia de graus distintos

de desenvolvimento – era o que definia o direcionamento das políticas, assim como os

direitos  civis  que  cabiam  a  cada  um.  Essa  diferenciação  em  “estágios”  lembra  os

princípios de uma teoria evolucionista cuja proximidade com um racismo de Estado soa

um tanto perigosa.

Esse  cenário  muda  um  pouco  de  figura  depois  de  uma  luta  histórica  e  da

emergência de discursos democráticos no plano político-institucional após o regime militar

no país. Na Constituição Federal de 1988 se reconheceram legalmente os “direitos dos

povos indígenas”, sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os

direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Neste momento, então,

os indígenas passam da condição de “tutelados” para “cidadãos”, tornando-se sujeitos de

direitos específicos, à nível político-legal. No que diz respeito a área da saúde, podemos

observar  que  a  categoria  “saúde  indígena”  passa  a  fazer  parte  do  discurso  político,

conformando a realização de duas Conferências Nacionais: a I Conferência Nacional de

Proteção à Saúde do Índio (em 1986) e a II  Conferência Nacional  de Saúde para os

Povos Indígenas (em 1993). Em decorrência das mesmas, em 1991 transferiu-se para o

Ministério da Saúde a responsabilidade pela coordenação das ações de saúde destinadas

a esses povos, estabelecendo os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI)8 como a

base de organização desses serviços.

Se, por um lado, os DSEI nascem sustentados por uma ideia de reconhecimento

da questão étnica para um atendimento mais especializado com referência aos diferentes

7 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6001.htm
8 A Política Nacional de Saúde dos Povos Indígenas define o Distrito Sanitário como “um modelo de

organização de serviços - orientado para um espaço etno-cultural dinâmico, geográfico, populacional e
administrativo bem delimitado -, que contempla um conjunto de atividades técnicas, visando medidas
racionalizadas e qualificadas de atenção à saúde, promovendo a reordenação da rede de saúde e das
práticas sanitárias  e  desenvolvendo atividades administrativo-gerenciais  necessárias à prestação da
assistência, com controle social” (FUNASA/2002, 13)



grupos indígenas, o que acaba ocorrendo é um processo de espacialização da diferença

e a produção de novos espaços de intervenção e modalidades de regulação, sob o marco

de um estado multicultural  (Boccara,  2007:201).  Dentro desse contexto  que podemos

entender a própria criação, em 1999, da lei nº 9.836 que institui o Subsistema de Atenção

à Saúde Indígena (SasiSUS), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), como um

sistema diferenciado, mas integrado ao sistema único. Esse subsistema, contudo, abarca

somente o nível de atenção básica de saúde, de forma que os casos de média e alta

complexidade entram para o âmbito universal do SUS. Essa lei não contempla, assim,

políticas de atenção diferenciada nos complexos hospitalares, ainda que sugira a oferta

de serviços diferenciados, “quando considerados necessários pelos próprios usuários e

negociados com o prestador de serviço” (FUNASA, 2002:15).9

Acompanhando o Subsistema, em 2002, aprova-se a Política Nacional de Atenção

à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI), fundamentada sobre os princípios da diferença

cultural, a partir da “adoção de um modelo complementar e diferenciado de organização

dos serviços (…) de forma a superar as deficiências de cobertura, acesso e aceitabilidade

do Sistema Único de Saúde para essa população” (FUNASA, 2002:6). Nesse sentido, a

PNASPI se fundamenta sobre a premissa de ampliar a gama de intervenção da saúde

pública, assim como garantir  sua “aceitabilidade”,  através do que me parece ser uma

forma específica de governamentalidade a partir da diferenciação étnica. Como podemos

observar no excerto seguinte do texto desta política: “Assim, dever-se-á desenvolver e

fazer  uso  de  tecnologias  apropriadas  por  meio  da  adequação das  formas  ocidentais

convencionais de organização de serviços” (idem, grifos meus).

É interessante o quanto a ideia de “adequação” se restringe a organização dos

serviços, cabendo pouca discussão sobre o conteúdo das intervenções. Explico. Ainda

que na política apareça a ideia de intervenção “reconhecendo a eficácia de sua medicina

e o direito desses povos à sua cultura” (FUNASA, 2002:13), nas modalidades, tecnologias

e  dispositivos  da  saúde  pública  em  atuação  nas  áreas  indígenas  subjaz  a  lógica

biomédica como parâmetro. A biomedicina se produz enquanto conhecimento legítimo, ou

verdade  universal inconteste,  em oposição  aos  conhecimentos  indígenas relegados  a

categoria  de  “sistemas  de  interpretação”  (FUNASA,  2002:17),  ou  saberes  culturais

parciais.  A própria  ideia  de  atenção  diferenciada  aparece  de  diferentes  maneiras  na

9 É possível elencar algumas (poucas) iniciativas construídas nesse sentido: o Hospital de São Miguel das
Missões durante alguns anos manteve um quarto específico para atendimento dos Mbyá-Guarani, no
qual o  karaí poderia ingressar e realizar processos de cura, fazendo uso de plantas, assim como do
cachimbo.  Esse  projeto  foi  elaborado  por  agentes  da  Secretaria  Estadual  de Saúde do  RS.  Outro
exemplo  são  as  oficinas  de  capacitação  para  trabalhadores  do  Hospital  Conceição,  realizada  por
agentes  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Porto  Alegre,  a  qual  pude  acompanhar  no  mês  de
outubro/2015.



PNASPI,  fazendo  uso  tanto  da  noção  de  “articulação”  entre  os  diferentes  sistemas

médicos,  como também de “integração”  e de “incorporação”  das práticas  tradicionais.

Nesse sentido, me alio a crítica apresentada pelas autoras:

As  noções  de  integração  e  incorporação  submetem  as  práticas
tradicionais à determinação de eficácia medida pela epistemologia
biomédica, implicando uma fragmentação instrumental dos sistemas
indígenas  de  saúde,  selecionando  somente  aquelas  práticas
comprovadas cientificamente. (Diehl et al., 2012:827)

Me parece que é um tanto no sentido dessa assimetria que se constrói o “respeito

às concepções, valores e práticas relativos ao processo saúde-doença próprios a cada

sociedade  indígena  e  a  seus  diversos  especialistas”  (FUNASA,  2002:18),  frente  as

práticas concretas dos agentes da equipe médica em áreas indígenas que pouco refletem

esse princípio. Mais que nada, me parece que essa política se insere em um contexto de

governamentalidade neoliberal global, em que a “diferença cultural” entra como dispositivo

de governo. Conforme o texto da própria PNASPI, “essas práticas e concepções são,

geralmente,  recursos  de  saúde  de  eficácias  empírica  e  simbólica,  de  acordo  com  a

definição mais recente de saúde da Organização Mundial de Saúde.” (FUNASA, 2002:17).

Ou  seja,  a  “definição  mais  recente  de  saúde”,  dada  pela  OMS  e  fundamentada  na

potencial “eficácia” das práticas e concepções, é o que estabelece os critérios que regem

a política de saúde pública com relação aos povos indígenas a nível nacional10.

Ao mesmo tempo, contudo, outras diretrizes da própria OMS entram em cena no

campo da saúde indígena, produzindo formas de governo diferentes daquelas marcadas

pela  “diversidade”.  Vindo pelo viés da “saúde da mulher”,  os projetos de redução da

mortalidade materna e infantil,  por exemplo, quando levados para as áreas indígenas

muitas vezes acabam resultando em processos de medicalização do parto e criando um

aumento substantivo dos partos hospitalares (e inclusive de cesariana) entre mulheres

indígenas.  Assim  como  também  acabam  incidindo  em  formas  de  controle  sobre  as

práticas das parteiras e suas formas de ação.11 

Nos primeiros dias em que estive no Posto de Saúde da Tekoá Koenju perguntei a

médica se os partos eram predominantemente realizados na aldeia ou no hospital e ela

me respondeu, categoricamente: “são diretrizes do Ministério da Saúde que os partos

10 Cabe apontar  que  “nacional”  também é  uma unidade  analítica  um tanto  artificial,  considerando  as
diferenças regionais marcantes que existem ao longo do território do país. A própria organização da
saúde indígena ganha formas diferentes no sul do Brasil e na região Amazônica, por exemplo, com
relação a existência ou não da Casa de Saúde Indígena (Casai). A maior ou menor proximidade com
localidades não indígenas também influi nas práticas dos agentes indígenas de saúde (como aponta
Diehl et al, 2012)

11 Esse mesmo dispositivo surte efeitos com relação as parteiras nas comunidades indígenas no estado de
Puebla/México, como demonstra o trabalho de Fagetti e Martinez (2015, comunicação pessoal).



sejam  hospitalares”.  E  explicou  que  nem  no  hospital  de  São  Miguel  das  Missões

(município  mais  próximo)  tem se realizado partos,  porque na nova  legislação precisa

haver um ginecologista e um pediatra presentes, assim como anestesista disponível, para

que possa ocorrer um nascimento. Aponta como sendo essa a razão, também, pela qual

ela não pode realizar partos no Posto de Saúde, sendo necessário o deslocamento das

mulheres grávidas até o Hospital de Santo Ângelo, que fica há aproximadamente 90km da

aldeia.

É interessante pensar, nesse sentido, o quanto se sobrepõem políticas “universais”

-  a  diretriz  do  Ministério  da  Saúde  aliada  a  projetos  internacionais  pela  redução  da

mortalidade materna - às de atenção “diferenciada”, ainda que ambas façam parte das

políticas de um mesmo Estado. Esse mecanismo me parece passível de ser analisado

sobre o marco da colonialidade, considerando o quanto se introduz a diferença cultural

como princípio de governo, mas o que ocorre de fato é o seu englobamento sob o marco

de  um  dispositivo  universal  de  produção  de  verdade,  que  deixa  pouca  brecha  para

saberes outros que não atendam ao referencial ocidental, biomédico no caso das políticas

de saúde.12 

Além disso, essa modalidade global de governo também incide na produção de

todo um campo de “vigilância em saúde”, de produção de dados estatísticos sobre uma

dada população. Esses dados, por sua vez, atuam para 'dentro' e para 'fora' das fronteiras

nacionais.  Por um lado, no sentido da classificação e esquadrinhamento de um  locus

específico de intervenção que sustenta a existência das políticas públicas diferenciadas.

Por outro, a produção de dados de “acesso a políticas públicas e direitos” são importantes

para a imagem do país a nível internacional. Especialmente o Brasil que se projeta como

'país da diversidade', tem como preocupação a nível diplomático global a manutenção e

projeção dessa imagem. Além disso, os dados estatísticos são importantes inclusive para

o recebimento de recursos financeiros de agências internacionais no campo da saúde.

Para  tanto,  criou-se  o Sistema de Informação da Atenção à  Saúde Indígena –

SIASI,  conjuntamente  com a criação do Subsistema, a fim de centralizar  e  monitorar

esses dados. Grande parte do trabalho nos Postos de saúde das aldeias é a manutenção

e preenchimento dessas tabelas de dados, as quais são usadas  também como meio de

cobrança  em  termos  de  trabalho  e  “produtividade”  dos  profissionais  de  saúde,

estabelecendo uma série de metas a serem cumpridas. Segundo uma das profissionais

de saúde da Tekoa Koenju, no campo da saúde indígena há muito mais cobrança do que

12 Este cruzamento entre estado multicultural e colonialidade vem sendo realizado por diferentes autores,
especialmente a partir  de uma análise crítica  das políticas interculturais  em um contexto neoliberal.
Posso citar aqui Catherine Walsh, Alfredo Maya, Guillaume Boccara, mas poderia elencar muitos outros.



na  saúde  pública  em geral  –  são  mais  cobrados  os  resultados  e  mais  fiscalizado  o

trabalho – o que pode ser bom, por um lado, mas acaba muitas vezes desgastando os

profissionais. Foi assim que me explicou o porquê da alta rotatividade dos profissionais de

saúde nessa área.

Na margem de transformações institucionais na saúde indígena, houve mais uma

mudança recente. Em 2010, criou-se a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) no

Ministério  da  Saúde,  e  as  atribuições  da  FUNASA foram  transferidas  para  a  nova

Secretaria. A SESAI passa a ser, então, responsável por coordenar a PNASPI e todo o

processo  de  gestão  do  Subsistema.  Mantém-se  a  estrutura  organizativa  dos  DSEIs,

sendo hoje em dia conformado por 34 unidades, divididos por critérios territoriais, tendo

como  base  a  ocupação  geográfica  das  comunidades  indígenas.  Essa  mudança  foi

relatada  como  uma  “conquista  dos  indigenistas”,  em  um  Seminário  sobre  Saúde

Indígena13,  explicando  o  quanto  havia  sido  uma  luta  para  conseguir  elevar  a  saúde

indígena ao estatuto de Secretaria. Essa profissional de saúde aposentada argumentou

que enquanto Secretaria, a área estaria em relação direta com o Ministério da Saúde, e a

saúde  indígena  seria  colocada  em primeiro  plano,  deixando  de  ocupar  uma  posição

secundária que se configurava na instituição anterior,  assim como seria importante no

sentido  de  evitar  potenciais  desvios  financeiros  e  outros  problemas  burocráticos  e

institucionais que vinham sendo enfrentados.

O fato é que, como a própria agente reconheceu, poucas mudanças ocorreram

após  a  criação  da  nova  Secretaria.  Frente  a  ausência  de  Concurso  Público,  os

profissionais  que  trabalham  para  a  SESAI  seguem  sendo  contratados  de  maneira

terceirizada, geralmente por meio de contratos temporários (de um a dois anos), de forma

que impede a constituição de planos de carreira, entre outros direitos trabalhistas.14 Ainda

que  sejam  renováveis,  esses  contratos  dão  pouca  garantia  de  estabilidade  para  os

profissionais. Dessa forma, como pude observar nas conversas com os profissionais de

saúde na  Tekoá Koenju,  poucos deles tem como plano a continuidade de trabalho na

aldeia, sendo este relatado mais como um trabalho temporário, ou até mesmo ritual de

passagem em termos de dedicação a uma “causa nobre”, do que de uma real perspectiva

de garantia profissional. 

Essas  mudanças  na  figura  político-institucinal  do  “indígena”  e  nas  políticas  de

saúde vinculadas a ela apresentadas aqui, nos permitem visualizar a maneira pela qual o

13 “Seminário  Povos Indígenas e Saúde:  Olhares para equidade no SUS”,  organizado pela  Secretaria
Municipal de Saúde do município de Porto Alegre no dia 1º de  outubro de 2015.

14 O contrato dos profissionais é feito pela Missão Evangélica Caiuá, instituição religiosa que tem convênio
com a SESAI e terceiriza esses contratos. Mais informações podem ser obtidas no site dessa instituição:
http://www.missaocaiua.org.br/atual/crbst_6.html



discurso do “reconhecimento da questão étnica” vem tomando forma na esfera nacional.

Contudo,  não  podemos  dissociar  essas  mudanças  das  diretrizes  internacionais

(principalmente por parte da Organização Mundial de Saúde – OMS, da Organização das

Nações Unidas – ONU e da OIT), que compõe esse cenário de uma cidadania biológica

global (Rose & Novas, 2003), em que a vida assume um valor central. Grande parte dos

projetos que incidem sobre esses grupos está marcado pela ideia de maximizar e investir

na vida, intervindo sobre modos de vida e compondo projetos de cidadania (“política”) que

são indissociáveis dos projetos de intervenção da área da saúde. 

Além disso,  não podemos deixar  de salientar  a  importância que a antropologia

ganha nesses cenários de produção de políticas marcadas pela “diversidade cultural”.

Sendo a ciência disciplinar “expert” nesse tema, podemos perceber o quanto contribui

para a forma através da qual as políticas são elaboradas. Muitos dos conceitos que as

fundamentam são calcados em noções antropológicas e foram produzidos através de

comissões  de  trabalho  e  reuniões  em  que  profissionais  indigenistas  (muitos  deles

antropólogos, mas também ativistas de outras áreas) fizeram parte. A profissionalização

da razão humanitária, nesse sentido, se estende não só para área dos profissionais de

saúde, como também para a prática dos antropólogos, que podem ser aproximados da

mesma premissa biopolítica e da moralidade - o “fazer o bem” e valorizar a “vida” a partir

do esquadrinhamento “cultural” - que fundamenta essa etnogovernamentalidade.

A experiência na Tekoá Koenju

A Tekoá Koenju é uma aldeia Mbyá-Guarani situada na região oeste do Rio Grande

do Sul,  no município de São Miguel  das Missões. Nela vivem cerca de 150 pessoas,

numa área de 237 hectares,  cedida pelo governo estadual  no ano 2001. Em abril  do

presente ano, foi inaugurado o novo Posto de Saúde na aldeia, contando com uma equipe

completa  (médica,  dentista,  enfermeiro,  técnica  de  enfermagem  e  de  odontologia,

motorista,  agente  indígena  de  saneamento  e  dois  agentes  indígenas  de  saúde)  e

mobiliário básico para atendimento. O Posto funciona das 8h30 às 11h e das 14h às 17h,

de segunda a sexta, mas tanto a médica quanto a dentista tem uma carga horária de 20

horas, não estando presentes em turno integral. 

Poucas  aldeias  Mbyá-Guarani  no  RS  contam  com  Posto  de  Saúde  com

atendimento em turno integral  e com uma equipe médica exclusiva para a aldeia.  Na

maior parte dos casos, existe uma equipe multidisciplinar itinerante que recorre as terras

indígenas da região, fazendo atendimentos semanais em cada uma delas, são as Equipes



Multidisciplinares de Atenção Básica à Saúde Indígena (EMSI).  Esse dado me parece

importante pois acredito que a intensidade e regularidade da presença da equipe neste

local  produz um contexto  específico  em que os  efeitos  das  práticas  de governo  dos

profissionais  de  saúde  são  ainda  mais  perceptíveis,  dada  a  cotidianidade  da  sua

presença. 

O Posto de Saúde é a única edificação cercada da aldeia. Do portão até o posto,

há um pequeno caminho cimentado que leva até um pano de chão, onde fica implícita a

necessidade de limpar os pés antes de pisar o azulejo branco do piso. A terra vermelha

resiste  e  vai  deixando  suas  marcas  dentro  do  posto,  “pegadas”  que  –  assim  que

percebidas  –  são  imediatamente  “limpas”,  reestabelecendo  o  ambiente  asséptico  e

higiênico  que  aclimatiza  o  local.Apesar  de  alguns  objetos  decorativos  do  artesanato

Mbyá-Guarani, o branco é a cor que predomina no posto, combianda com cartazes de

educação  em  saúde,  campanhas  de  amamentação  materna,  de  dieta  saudável,  de

combate a doenças sexualmente transmissíveis, entre outros.

No quadro de avisos,  existem tabelas que são usadas para fazer  a  gestão da

administração  de  remédios  dos  pacientes  crônicos,  que  vão  ao  posto  diária  ou

semanalmente, para que lhes forneçam seus medicamentos. A sexta-feira é o dia das

visitas domiciliares, nas quais a medica, enfermeiro e agente de saúde indígena vão até

as casas dos moradores da aldeia, priorizando os pacientes doentes mas pretendendo

dar conta de visitar a todas casas com frequência. Me explicaram que essas visitas são

para ver se há alguém doente que eles não saibam, para ver as condições de higiene das

casas, prestar atendimento o que for necessário.

 A forma de falar comigo no início era muito marcada pela intenção de demonstrar o

quanto  estavam  realizando  bem  o  seu  trabalho,  o  quanto  não  haviam  crianças

desnutridas nem casos de doenças graves na aldeia. Procuravam demonstrar como tudo

estava  “melhor”  desde  que  a  equipe  chegou.  Apontaram,  contudo,  que  enfrentavam

algumas  dificuldades  especialmente  com  respeito  a  questão  da  “cultura  mesmo”,

relatando que existem algumas temáticas – especialmente sexualidade e menstruação –

que  estavam  tendo  dificuldades  de  abordar  nas  palestras  de  conscientização  que

realizam mensalmente em torno de diversas temáticas (alimentação saudável, saúde da

mulher, saúde do homem, sexualidade, álcool e drogas, auto-estima, etc)15.

A partir de uma metodologia qualitativa de cunho etnográfico, acompanhei a rotina

do Posto durante diversos dias, nos quais pude conversar com os profissionais de saúde

15 Não tive a oportunidade de participar dessas palestras, mas acredito que se inserem na política de
governo dos corpos através da conscientização dos sujeitos, de responsabilização de si pela própria
saúde, de um projeto liberal de sujeito.  



do local sobre suas motivações de trabalho, perspectivas e reflexões, assim como de

observar suas práticas. Nessas conversas, uma palavra frequente foi “controle”. Sobre a

forma  que  os  Mbyá-Guarani  administram  o  medicamento,  sobre  a  frequência  nas

consultas,  sobre  o  trabalho  dos  AIS,  enfim,  nas  diversas  temáticas  abordadas  foram

repetidas vezes mencionadas as seguintes expressões: “não dá para controlar demais

eles que não funciona”, “a gente tenta controlar o máximo possível, né”, assim como: “é

difícil para eles tomar medicação, a gente procura orientar como dá, explicar como se

toma, onde guardar a medicação, mas também não dá pra cobrar muito,  não dá pra

cobrar deles, a gente vê que não tem condições, as dificuldades que vivem”.

Essas  falas  parecem  interessantes  para  pensar  um  duplo  viés  da

etnogovernamentalidade calcada tanto em formas de controle mais rígidas, através do

dispositivo da “visita” ou mesmo da “consulta”, por exemplo, assim como de formas de

governo  que  se  sustentam  na  responsabilização  dos  pacientes.  Quando  fala  em

“cobrança”, parece remeter a esse sentido de governamentalidade neoliberal em que é

atribuído ao próprio sujeito o cuidado com a sua saúde.  Dever do estado e dever do

cidadão parece ser  o formato  que toma a saúde pública desde o seu surgimento no

século XVIII (Foucault, 1999).

Nesse  sentido,  os  dados  a  respeito  da  saúde  da  população  aparecem  como

problema do poder,  de  forma que o “melhoramento”  de dados e  a  produtividade nos

Postos aparecem como importantes medidas de acesso à cidadania. Como mencionei

anteriormente,  tem inclusive implicações em termos de uma “cidadania global”.  Sobre

esse tópico, trago a fala de uma de minhas interlocutoras Mbyá-Guarani sobre as práticas

dos profissionais de saúde na aldeia. Disse: 

Eles vem e ficam nos chamando para fazer o preventivo, chamam
todas as  mulheres  da aldeia,  mas não porque queiram cuidar  da
nossa saúde, é porque querem mostrar serviço, colocar no registro
os atendimentos e dizer que estão trabalhando. Eles vem buscar por
isso, não porque realmente se preocupam. (Diário de Campo, Tekoá
Koenju, 22/07/2015)

Essa análise me parece bastante interessante no sentido de evidenciar o quanto

esses processos de governo da conduta aparentemente de cima para baixo, na verdade

são avaliados criticamente pelos atores implicados. Diferentemente de serem vítimas de

um  projeto  que  incide  sobre  eles,  os  Mbyá-Guarani  são  tão  agentes  quanto  os

profissionais de saúde,  trazendo sua própria  avaliação,  mas também através de uma

cosmopolítica em que a forma de lidar com os profissionais de saúde parece semelhante

ao “agir diplomático” com relação a outros seres que habitam o cosmos. A “boa distância”



- nem próximo nem distante demais - como estratégia cosmopolítica parece se evidenciar

tanto no parentesco (em que é perigoso se aproximar demais pelo risco do incesto, assim

como se afastar demais pelo risco da transformação), quanto na forma de se relacionar

com os profissionais de saúde. A mesma diplomacia está implicada também no trato com

as onças, em que está colocada uma relação de perigo e respeito, em que a diferença é

ao mesmo tempo potência e risco de transformação.

No próprio mito originário contado pelos Mbyá-Guarani em Koenju, Nhanderu criou

o mato para ser o lugar onde os Mbyá pudessem viver, mas também criou os campos,

destinados a vida dos não-indígenas. Nesse primeiro momento originário, o equilíbrio e a

tranquilidade  estavam  dados.  O  problema  passou  a  existir  quando  os  não-indígenas

passaram a expandir  seus espaços,  cortar  o mato e invadir  as áreas destinadas aos

Mbyá. Da mesma forma, acredito que a relação com a saúde biomédica se dá nesses

termos. O Posto de Saúde é por si o lugar que se destina a medicina não-indígena, ao

qual os Mbyá podem acessar quando lhes parecer necessário. E, para tanto, consideram

que é importante seja bem equipado, que tenha uma equipe completa e toda tecnologia

potencialmente interessante que os não-indígenas possam oferecer. O problema surge,

contudo, quando os profissionais de saúde começam a invadir outros espaços, inclusive

espaços  dos  corpos  (no  exame  preventivo,  por  exemplo),  sem  que  eles  sejam

convidados.

Ouso sugerir que, a partir dessa perspectiva Mbyá, a ideia de saúde diferenciada

seria mais bem entendida no sentido de um respeito aos espaços de cada sistema, do

que de uma articulação imbricada – a la “mestiçagem” – entre eles.  Nesses termos, a

diferença deve ser mantida enquanto potência, não como dispositivo ontológico que reduz

sujeitos  a  corpos  encravados  por  marcadores  étnicos.  Menos  do  que  “desleixo”  com

relação  a  certas  indicações  biomédicas  por  incompreensão  ou  incapacidade  (como

correntes  queixas  dos  profissionais  de  saúde),  me parece  que  mais  bem podem ser

entendidas  enquanto  recusas  intencionais  (ainda  que  sem  assumir  a  forma  de  um

enfrentamento direto) em não estabelecer aquela relação. Menos que “docilidade” 16, me

parece que essa é uma estratégia política complexa em que está em jogo uma forma de

agência específica, pautada na “domesticação” da diferença.17

 

Sobre uma “intervenção positiva”: a economia moral da saúde indígena

16 Forma como uma das profissionais de saúde me descreveu os Guarani em oposição aos indígenas
Kaingang.

17 Sobre estratégias políticas outras, pode-se ver o trabalho de Scott (2002). Sobre outra ideia de agência,
o trabalho de Mahmood (2006). E sobre domesticação da diferença, Fausto (2002). 



Voltando  ao  título  do  artigo,  “intervenção  positiva”  foi  a  forma como  a  médica

responsável do Posto de Saúde da aldeia descreveu seu próprio trabalho e a relação com

os Mbyá-Guarani. Explicou-me que, enquanto equipe médica, o que eles sempre tratam

de fazer é uma “intervenção positiva”,  porque “não podem deixar de intervir” em uma

situação de  necessidade, ao mesmo tempo em que não querem “prejudicar a cultura”.

Enfatizou que seu trabalho ali não era “mudar os costumes”, mas sim “cuidar da saúde”. A

relação entre as categorias de “saúde” e “costume” me parece interessante para pensar

as formas de governo do corpo, da conduta e do discurso que está inscrita nas práticas

de intervenção dos profissionais de saúde no contexto das aldeias indígenas.

A disposição dessas duas palavras juntas me parece afinadíssima para pensar a

articulação entre os regimes biopolíticos de governamentalidade pautados na regulação,

controle e governo da vida (intervenção) – e a dimensão da moralidade implicada nas

práticas dos agentes, em que a justificativa sobre suas próprias práticas está bastante

baseada  em  valores  morais  (positiva).  Retomo,  assim  a  ideia  de  “economia  moral”

levantada por Fassin (2013), no sentido de destacar o quanto as práticas dos agentes do

estado estão tão ou mais movidas por valores, emoções, moralidades, do que por uma

suposta racionalidade padronizada que seria característica desse ente idealmente criado

como coerente, que vem se reiterando como Estado.

Nas trajetórias dos profissionais de saúde, pode-se destacar suas motivações de

trabalho na aldeia em termos de uma “razão humanitária” ou “causa nobre” que guia as

suas ações e os posiciona nesse lugar específico de trabalho. Uma das profissionais me

relatou que antes de assumir esse posto, estava trabalhando em um consultório particular

e não estava gostando. Disse que não estava feliz e ainda ganhava muito pouco. Então,

viu  a  vaga  para  trabalhar  na  aldeia  e  decidiu  se  candidatar.  Conta  satisfeita  que  os

Guarani a escolheram e que gosta muito de trabalhar ali, pois “é uma coisa diferente, com

a comunidade”. 

É  interessante  perceber  o  quanto  na  sua  narrativa  se  cruzam as  justificativas

ligadas a oportunidade de emprego com a ideia de “doar-se” a uma causa. Mencionou

que se motiva pela ideia de um “trabalho diferenciado de contato com as pessoas” e

disse: “aprendo mais com eles do que sirvo para eles”. Ao mesmo tempo, entretanto,

reconhece que não pretende “trabalhar aqui a vida toda”. Explicou-me que no momento

em que  fizer  uma especialização  pode  encontrar  oportunidades  melhores  em termos

financeiros, mas que para outros cargos – como técnicos e enfermeiros -  o trabalho na

aldeia segue sendo uma boa oportunidade de salário.



Perguntei se ela via diferenças em trabalhar com o povo Mbyá-Guarani e ela disse

que pouca, mais no sentido de que “não ficam reclamando” durante o atendimento e “não

gostam de ficar entre quatro paredes”. Relatou-me que a “inculturização da comida do

branco foi muito forte, mas a inculturização da higiene foi menor”, de forma que existem

muitos problemas de saúde vinculados a esse fato, como também ao menor acesso a

serviços de saúde. Defecar no mato, estar em contato com animais e suas fezes, assim

como outras condições de higiene foram argumentos para a explicação das doenças de

maior ocorrência na aldeia. Essas explicações parecem sugerir que a forma de vida é o

que coloca a própria vida em risco, sendo necessário intervir sobre ela por parte da saúde

pública, o que reflete a forma de operação dessas práticas de governo da conduta e dos

corpos.

A  autora  Carla  Teixeira  (2012:595)  salienta  o  quanto  “o  discurso/dispositivo

biomédico da higiene (...)  é um instrumento fundamental  que permite articular normas

governamentais de ação e habitus dos profissionais em ação, atribuindo às primeiras (as

normas) legitimidade de princípios e, aos segundos (os profissionais), responsabilidade

pelos fracassos da prática”. Através da análise do texto e das imagens do “Manual do

Agente  Indígena  de  Saneamento”  (publicado  em  2006  pela  FUNASA),  essa  autora

ressalta  a  forma  pela  qual  esse  manual  (assim  como  muitas  outras  publicações  do

gênero) opera como uma tecnologia de governo que contribui para uma produção política

da repulsa com relação aos povos indígenas, produzindo também formas de subjetivação

e perspectivas sobre esses povos. Nesse  sentido,  podemos  relembrar  o  incômodo

que a terra vermelha causa no chão branco do Posto, assim como os diferentes relatos de

mulheres Mbyá-Guarani que foram obrigadas a banhar-se na chegada ao Hospital,  no

momento de realizar seu parto, por “questões de higiene”18.

Quanto às práticas de 'articulação' entre sistemas médicos, parece haver poucas

iniciativas por parte dos agentes de saúde. Outra profissional do Posto me relatou que

eles não tem nenhum projeto de trabalho junto ao karai, ainda que esta siga como uma

meta para o futuro. Disse que se ficam sabendo de alguém que está fazendo tratamento

com o karai eles pedem para também ver o paciente, não com a intenção de “impedir que

ele continue” o tratamento, mas “ver também o que está acontecendo” para poder “cuidar

para não agravar a situação”. Aqui parece se evidenciar um mecanismo de sobreposição

de saberes em que a ciência biomédica segue sendo o parâmetro de verdade, mesmo em

um contexto de saúde diferenciada. 

18 Um caso extremo nesse sentido foi o parto de uma mulher mbyá de 18 anos que foi  chamada de
“relaxada e fedida” quando chegou ao hospital, onde disseram que só iriam atendê-la depois que se
banhasse.



Ainda que reconhecida pela PNASPI,  conforme apontei  acima,  na atuação dos

profissionais de saúde do Posto me parece que as práticas indígenas seguem sendo

vistas com um grau importante de desconfiança e desconhecimento. É claro que não

podemos reduzir esse fato a uma má intenção do agente específico desse Posto, mas sim

é  preciso  compreendê-la  como  estando  implicada  em  todos  esses  processos  e

dispositivos de governamentalidade, das pressões internas e controle das práticas dos

profissionais de saúde, assim como da dimensão moral que não deixar de estar colocada

como fundamental nas decisões e ações desses sujeitos.

Busquei fazer aqui uma análise transversal do estado, como sugere Fassin (2005),

que não seja de 'cima para baixo' e nem de 'baixo para cima', pois acredito que essa

perspectiva  é  interessante  para pensar  as  formas pelas quais os  agentes  do estado,

assim como os agentes indígenas, são atores morais que contribuem para os processos

de produção e circulação de valores,  especialmente  no sentido  da produção de uma

população indígena governável, que perpassa toda uma economia moral e conforma as

políticas e práticas de saúde diferenciada.
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