
 

 
ESTRATÉGIAS INDÍGENAS DE PARTICIP(AÇÃO) NA SAÚDE INDIGENISTA 

 
 

Katiane Ribeiro da Cruz 1 

 
 

RESUMO  
Análise das estratégias indígenas de participação na saúde 
indigenista, após a Constituição Federal de 1988, tendo como 
objetivo apreender as motivações e conseqüências do 
acionamento destas estratégias, que rompem com os mecanismos 
previstos oficialmente. A pesquisa foi realizada junto aos Tentehar-
Guajajara (Amarante) atendidos no Distrito Sanitário Especial 
Indígena no Maranhão/DSEI-MA,  
Palavras-Chave: Povos Indígenas; Saúde Indigenieta; Estratégias 
indígenas de Participação; 
 
 
 

ABSTRACT  
Analysis of indigenous strategies of participation in Indigenist 
Health, after the Federal Constitution of 1988, aiming to grasp the 
motivations and consequences of using these strategies, that 
breaks with the mechanisms provided officially. The research was 
carried through next to the Tentehar-Guajajara (Amarante) assisted 
at Distrito Sanitário Especial Indígena in Maranhão/ DSEI-MA.  
Keywords: Indigenous Peoples; Indigenist Health; indigenous 
strategies of participation; 

 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Neste trabalho analiso as estratégias indígenas de participação na 
saúde indigenista, após a Constituição Federal de 1988, tendo como objetivo 
apreender as motivações e conseqüências do acionamento destas estratégias que 
rompem com os mecanismos previstos oficialmente no modelo de Distritos 
Sanitários Especiais Indígenas/DSEI, criados no âmbito da Fundação Nacional de 
Saúde/FUNASA. 

Estou considerando povos indígenas como nações, a partir da definição 
de Kymlicka (1996). Este autor considera a nação como sendo uma comunidade 
que possuir suas próprias formas de organização, mesmo não sendo 
institucionalizada, línguas e culturas diferenciadas, cuja existência não estão 
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intrinsecamente vinculadas à implantação do Estado. 

Os povos indígenas são distintos entre si. Cada povo possui suas 
próprias formas de organização, compartilham culturas e línguas diferenciadas e 
já habitavam no território que hoje compreende o Brasil, um país que considero 
multinacional2. Neste sentido, os povos indígenas configuram nações que, na 
relação com o Estado, constituem minorias nacionais (KYMLICKA, 1996) que 
buscam autonomia e garantia de direitos específicos e diferenciados. 

A análise foi realizada a partir da tensão entre os objetivos de 
homogeneização e respeito à diversidade, presente na relação entre Estado 
brasileiro e povos indígenas. A pesquisa foi realizada junto ao povo Tentehar-
Guajajara3 da Terra Indígena Araribóia (município de Amarante/Maranhão), 
atendido no DSEI do Maranhão/DSEI-MA, considerando o período de 2000 a 
2007. Foram adotados os seguintes procedimentos metodológicos: revisão 
bibliográfica; análise documental e trabalho de campo (aldeias, instituições que 
tratam direta e indiretamente da saúde indigenista). 
 
2 “GUERRA É GUERRA”: PERDAS E GANHOS NO CONFRONTO 
INTERÉTNICO 

O modelo de DSEI, seguindo as determinações do SUS e da 
Constituição de 1988, destaca a participação indígena como uma de suas 
características principais. Os documentos oficiais definem que a participação na 
organização dos DSEI deveria ocorrer através dos seguintes mecanismos: 
Conselhos Locais e Distrital de Saúde. No DSEI-MA tais instâncias, todavia, 
apresentaram problemas em sua implementação, sendo caracterizadas pelo 
descompasso e funcionamento irregular. 

As estratégias indígenas de participação colocam-se como outra 
possibilidade dos índios se fazerem ouvir. Expressam o interesse de sociedades 
distintas buscando junto ao Estado direitos diferenciados3 em função do grupo 
(KYMLICKA, 1996). Refiro-me ao termo estratégias por constituírem ações 
mobilizadas numa situação de confronto com as instituições responsáveis pela 
saúde indigenista. Classifico como indígenas por serem acionadas pelos próprios 
índios. 

                                                           
2 O Estado brasileiro admite que é multicultural ao reconhecer as diferenças, todavia não se reconhece 
enquanto multinacional ao não considerar os povos indígenas como nações. 
 
3 Povo indígena que habita em Terras Indígenas no Maranhão e Pará. A sua autodenominação tem várias 
grafias, optei por utilizar a usada por professores indígenas desta região: Tentehar. Uso também Guajajara 
visto que é uma designação muito utilizada por eles e pelos moradores do entorno das Terras Indígenas. 
 



 

 
O acionamento das estratégias indígenas de participação tem o objetivo 

de pressionar os órgãos competentes no atendimento às suas demandas, visto 
que não estão passivos neste processo, mas em uma relação de poder 
(FOUCAULT, 1981), Na pesquisa foi possível mapear as seguintes estratégias 

acionadas no período investigado: 
 
1) Retenção de não-índios nas aldeias;  
2) Retenção de carros a serviços da saúde indigenista;  
3) Ocupação dos prédios da FUNASA;  
4) Bloqueio de estradas (BR e MA);  
5) Bloqueio de ferrovias;  
6) Ameaça de utilização das estratégias indígenas de participação/“não-
oficiais”;  
7) Denúncias nos meios de comunicação (escrita, televisada, on line);  
 

Os Tentehar-Guajajara não fazem uma separação rígida entre 
participação indígena oficial (através dos Conselhos Distrital e Local) e estratégias 

indígenas de participação. Constroem suas estratégias de participação e também 
ressignificam os mecanismos de participação definidos oficialmente, acionando 
tanto a identidade de resistência4 quanto a legitimadora5, de acordo com a relação 
de poder que se estabelece. O que se observa é o objetivo de se fazerem ouvir 
junto às instituições que tratam da saúde indigenista. 

A forma como estas estratégias são acionadas varia muito. Os 
Tentehar-Guajajara acionam apenas uma ou várias simultaneamente. Pode 
ocorrer, por exemplo, de ao mesmo tempo ocuparem a sede da FUNASA e 
reterem funcionários da FUNASA; bloquearem ferrovia e rodovia, ocuparem 
prédios e acionarem o Ministério Público Federal/MPF, etc. 

A utilização das estratégias indígenas de participação é indicativa da 
ineficácia do sistema de atendimento à saúde indígena. A necessidade de criar 
formas próprias de participação aponta para os limites das formas previstas na 
Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas/PNASPI (MS, 2002). A 
insatisfação em relação aos espaços de participação indígena tem aglutinado 
índios de diferentes aldeias e povos na efetivação de caminhos próprios de 
participação. 
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5 Introduzida por instituições dominantes da sociedade com objetivo de expandir e racionalizar sua dominação 
em relação aos atores sociais, que a internalizam construindo significados a partir da mesma (CASTELLS, 
2001). 
 



 

 
Faço uma distinção entre causas e motivações que movem os índios 

nessa dinâmica. As causas são os problemas que orientam as reivindicações 
apresentadas quando acionam suas estratégias. A motivação constitui um 
elemento mais amplo, marcado pela subjetividade, que anima os índios a se 
deslocarem de suas aldeias para uma situação de “guerra”6 na qual não podem 
prever os resultados nem as conseqüências. Faço uma distinção entre resultados, 
que seria a resposta a reivindicação, e conseqüências, que seriam as implicações 
pelo tipo das estratégias acionadas. 

Existem situações que funcionam como um gatilho para levar os índios 
a utilizar as estratégias indígenas de participação quando acionam a identidade de 

resistência (CASTELLS, 2001). Ao longo da investigação, quando tive a 
oportunidade de conversar com índios e não-índios, pude identificar duas 
motivações principais. 

Uma delas, que demarca o momento em que decidem acionar suas 
estratégias, refere-se ao esgotamento de todas as outras possibilidades de acordo 
e dos mecanismos instituídos. Geralmente, antes de partir para a “guerra”, 
realizam reuniões com o DSEI-MA e FUNASA no Maranhão/FUNASA-MA, fazem 
reivindicações via documentos, ou acionam o MPF, passando a esperar os 
resultados. 

A afirmação de uma das lideranças da aldeia Bacabal, que ocupa a 
função de Agente Indígena de Saúde/AIS e conselheiro, indica que as 
negociações anteriores à deflagração das estratégias próprias, são geralmente 
percebidas como infrutíferas: 

Só conversa, embromando o povo [Tentehar-Guajajara] [...] sempre 
fazemos documentos, mas eles [funcionários] deixam nas gavetas... 
(Tentehar-Guajajara, aldeia Bacabal, 2006). 
 

Quando não são atendidos ou nem mesmo recebem uma resposta da 
instituição cria-se uma condição favorável ao acionamento das estratégias, que se 
apresenta como o último recurso para a resolução dos impasses identificados 
pelos índios. As estratégias indígenas, desta forma, decorrem de uma relação 
problemática entre índios Tentehar-Guajajara e Estado, representado aqui pelo 
DSEI-MA/FUNASA-MA. 

Outra motivação, relacionada à primeira, refere-se à condição de 
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de dominação, construindo, assim, trincheiras de resistência e sobrevivência com base em princípios 
diferentes dos que permeiam os princípios da sociedade, ou mesmo opostos a estes últimos” (CASTELLS, 
2001, p. 34). 
 



 

 
minoria étnica a qual estão sujeitos os povos indígenas. A fronteira étnica 
expressa a situação de nações dentro de um mesmo Estado que se sentem 
prejudicadas frente às políticas públicas e buscam junto ao Estado direitos 

diferenciados e específicos (KYMLICKA, 1996). Os índios constroem uma 
percepção de que são prejudicados no atendimento à saúde justamente por serem 
índios. Há uma contraposição entre “Nós”, os povos indígenas e outros, “a 
sociedade brasileira”. 

O modelo de saúde é uma construção dos não-índios para os índios. 
Os índios inserem-se nesse modelo de forma tensa, ressignificando-o a partir do 
que entendem que seja o modelo. A fronteira étnica desenha a relação dos índios 
com o modelo instituído pela FUNASA. Os índios ocupam lugares, exercem 
funções como AIS, conselheiro ou “usuário”, na tensão entre ser 
Tentehar/Guajajara e ser brasileiro. 

Esta relação tensa permite que os índios que ocupam funções dentro 
do modelo, como AIS ou conselheiros, atuem nesta “guerra” contrapondo-se ao 
modelo: a relação de embate estabelecida é a de índios contra não-índios. 
Vivenciam a tensão entre ser parte e estar à parte deste modelo, o que faz com 
que em alguns momentos estejam do lado do modelo e em outros estejam contra 
o mesmo. O ser Tentehar-Guajajara prevalece, em contraposição ao ser AIS, 
conselheiro ou “usuário”. 

A fronteira étnica pode ser percebida quando acionam as estratégias 

indígenas de participação: o local em que ocorre é eminentemente um espaço 
indígena, sempre nas terras indígenas. Assim, os bloqueios das rodovias e 
ferrovias sempre são montadas nas áreas que cortam as terras indígenas. As 
retenções de pessoas ou veículos sempre são estabelecidas nas aldeias ou na 
instituição responsável pela saúde indigenista. 

O acionamento das estratégias indígenas constitui um momento limite 
nesta relação entre índios e DSEI-MA/FUNASA-MA. Demonstra que os índios 
utilizam mecanismos que lhes permitem exercer um poder de pressão capaz de 
impor aos não-índios a necessidade de ouvi-los. Ao acionar essas estratégias os 
índios passam a deter o controle da situação, passando a estabelecer o ritmo da 
negociação e apresentando as reivindicações pretendidas. Configura-se uma 
mudança no controle do poder que permanece com os índios, cabendo à 
instituição ouvi-los e agilizar a resolução do que é reivindicado. 

A ocupação dos prédios públicos, por exemplo, é um ato de imposição 
da presença indígena. A postura dos índios durante a ocupação caracteriza-se 
pela tentativa de intimidação dos funcionários, de forma a forçar as deliberações 
sobre as reivindicações apresentadas. A ação dá-se sobre um imóvel e a pressão 



 

 
sobre as pessoas/funcionários não é direta. 

Já as retenções podem ser de dois tipos: de bens da instituição, 
principalmente veículos da FUNASA ou de empresas terceirizadas, e também de 
pessoas. Representa o momento em que os bens ou as pessoas passam ao 
poder dos índios, com a condição de terem as reivindicações atendidas para que 
sejam liberados. 

 
3 ESTRATÉGIAS INDÍGENAS PARA PARTICIP(AÇÃO) E SUAS 
CONSEQÜÊNCIAS 

Cada uma das estratégias indígenas possui suas especificidades, 
todavia ao serem acionadas deflagram as seguintes conseqüências, identificadas 
durante a pesquisa: 1) Conflitos interétnicos; 2) Formação de uma opinião pública 
negativa em relação aos índios; 3) Acusações, prisões e processos contra os 
índios. 

A primeira conseqüência provocada pelas estratégias indígenas pôde 
ser observada na relação ambígua que os moradores da cidade de Amarante 
mantêm com os índios. Ao mesmo tempo em que se beneficiam da presença 
indígena7, temem que a qualquer momento ocorra algum episódio das estratégias 

indígenas. Os moradores demonstram uma postura que oscila entre 
descontentamento, tolerância, desconfiança e medo. 

Um dos moradores de Amarante afirmou em tom irônico: “os índios 
estão mudando para cidade. Na forma como eles agem daqui a pouco vão 
expulsar os branco para as aldeias e vão tomar conta de Amarante” (TS, Morador 
de Amarante, 2006). Ao ouvir esta afirmação sua esposa retrucou em tom 
receoso: “Deus me livre!!! Vira essa boca pra lá! Eles é quem devem voltar pra 
aldeia! Ficam na cidade fazendo o que? Só bagunça! Antigamente não se via 
tanto índio na cidade, mas hoje só querem viver na cidade...” (CS, Moradora de 
Amarante, 2006). 

As relações estabelecidas entre moradores de Amarante e os povos 
indígenas são demarcadas por uma fronteira étnica bem evidenciada no cotidiano. 
As pessoas que vivem na cidade, em geral demonstram certo descontentamento 
pela presença indígena. Apesar do convívio permanente, não reconhecem 
distinções entre os povos que circulam na cidade: referem-se sempre aos “índios”, 
como uma categoria genérica. Quando relatavam algum episodio envolvendo 
índios, questionava-os sobre a que povo se referiam, respondiam que não sabiam. 
Uma destas pessoas afirmou: “não sei, só sei que é índio” (MT, Moradora da 
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cidade de Amarante, 2007), demarcando a fronteira entre ser índio e não-índio. 

O acionamento das estratégias indígenas, em alguns casos, acirra o 
embate entre índios e não-índios no entorno das terras indígenas. Três situações 
vivenciadas pelos Tentehar-Guajajara da terra indígena Araribóia, de aldeias 
próximas ao município de Arame ilustra esta problemática. Em 2006 os moradores 
de Arame ameaçaram proibir o acesso dos Tentehar-Guajajara à cidade, em 
represália ao bloqueio da MA-006, realizado simultaneamente ao bloqueio da 
ferrovia. Os índios optaram por desbloquear a rodovia centrando a mobilização na 
área da ferrovia Carajás. 
 

A segunda situação ocorreu quando moradores do povoado Bela 
Estrela, próximo a Arame, retiveram e humilharam três Tentehar-Guajajara em 
retaliação ao bloqueio da MA-006, em fevereiro de 2007, uma mobilização por 
problemas na saúde indigenista. Neste caso, foi necessária a intervenção da 
Polícia Militar para liberar os índios detidos pelos não-índios. 

A terceira situação refere-se a tentativa de massacre aos índios 
empreendida por moradores da cidade de Arame, em decorrência do bloqueio da 
MA-0068 . A FUNAI (2007) utiliza, no relatório que descreve esse incidente, o 
termo Tentativa de Massacre afirmando que na aldeia Cururu não ocorreu um 
massacre, mas a tentativa por parte de muitos não-índios fortemente armados9 
contrapondo-se a índios sem condições de defesa. 

A segunda conseqüência refere-se a construção de uma imagem 
negativa dos índios através dos meios de comunicação. Estes veículos atuam 
como uma espécie de faca de dois gumes: ao mesmo tempo em que divulgam a 
situação, funcionando como um meio de pressão que colabora para resolução dos 
impasses, veiculam manchetes que apresentam uma visão negativa das 
estratégias acionadas pelos índios. Os índios percebem esta ambigüidade e, ao 
mesmo tempo em que fazem questão da presença da imprensa demonstram 
receio em relação à forma como a situação será apresentada. 

As manchetes vinculadas pela impressa tendem a trazer uma imagem 
dos índios como “seqüestradores” e “invasores” de prédios ou, ainda, 
“bloqueadores” de estrada e ferrovia. Transmitem a idéia de que os índios estão 

                                                           
8 A MA-006 liga as cidades de Arame a Grajaú, no Maranhão. 
 
9 O relatório da FUNAI coloca que nesta ação participaram mais de trezentas pessoas, portando armas de 
fogo de diferentes calibres, assim como tochas nas mãos utilizadas para queimar as casas da aldeia. Os não-
índios chegaram atirando em direção às pessoas (crianças, idosos, mulheres e homens) e casas. Utilizaram 
como meio de deslocamento vários carros de passeio, ônibus e até caçambas (FUNAI, 2007). 
 



 

 
continuamente perturbando a ordem e prejudicando os não-índios, acirrando 
assim uma imagem negativa que se construiu no senso comum sobre os índios. 

A terceira e última conseqüência identificada refere-se às acusações, 
prisões e processos contra os índios. Expressa uma situação ambígua na qual os 
índios são responsabilizados por acionar estratégias indígenas de participação, 
sem que sejam consideradas suas especificidades sócio-culturais no embate com 
os não-índios. 

A responsabilização dos índios, sem que haja a consideração de todo o 
contexto que os tem motivado neste processo, reflete-se na postura dos próprios 
funcionários que atuam na saúde indigenista. Alguns funcionários da FUNASA 
diante de tais situações chegam a pedir demissão ou exoneração dos cargos que 
ocupam. Posso citar duas situações que expressam esta problemática. A primeira 
refere-se ao abandono e demissão do cargo de enfermeira do Pólo-Base 
Guajajara (Amarante) após um episódio de Retenção de um automóvel da 
FUNASA e seu motorista, ocorrido em 2005. A enfermeira faz o seguinte relato em 
ofício, datado de 09/11/05, encaminhado ao coordenador da FUNASA-MA: 

[...] estava passando por momentos muito difíceis recentemente sendo 
insultada quase que rotineiramente com palavras ofensivas a minha 
dignidade enquanto pessoa e mulher profissional que estava sendo 
constantemente ameaçada de seqüestro e agressões por aqueles que 
agora estão presos, mas apesar de tudo isso sempre esperei que a 
sensatez prevalecesse. [...] (CUNHA, 2005). 

 
A enfermeira, após saber que seria o alvo da retenção sente-se 

indefesa, visto que havia afirmações dos parentes do grupo autor da retenção de 
que outros funcionários da Casa de Apoio à Saúde do Índio/ CASAI (Amarante) 
seriam retidos. Decide então abandonar seu cargo e a cidade de Amarante, 
apresentando a seguinte justificativa: 

Senhor coordenador não sei lutar, não tenho arma de fogo, sou mulher, 
não tenho forças físicas sequer para defender minha própria vida 
daqueles que me prometem um “troco” depois de soltos. Saí da cidade às 
pressas, contando com a ajuda de terceiros e estranhos, na madrugada, 
pelas sombras, como se fosse um animal acuado. Por tal informo o meu 
afastamento definitivo do Programa Saúde da Família Indígena, todavia 
confesso [...] que saio num momento de extrema dificuldade para mim, no 
qual um desemprego realmente só agravaria a situação de minha família, 
que praticamente sustento sozinha, mas prefiro deixar o emprego nesta 
cidade do que dois órfãos em casa... (CUNHA, 2005). 

Estas afirmações expressam o sentimento de vulnerabilidade diante da 
situação de abandono que sente, sem garantias por parte da instituição 
responsável pela saúde indigenista. Esta não foi a única a sentir-se desta forma, 
visto as declarações do chefe do DSEI-MA, no período 2003/2004, que se demitiu 



 

 
juntamente com toda equipe, mesmo tendo sido indicado para o cargo pelos 
índios. Ao solicitar sua exoneração alegou, entre outras coisas: 

 
• Risco de integridade física e moral;  
• Constantes invasões e ocupações do prédio desta instituição por parte 

de vários representantes de comunidades indígenas, buscando 
reivindicações diversas;  

• Constante pressão de caráter violento, intimidados durante as 
invasões e ocupações;  

• Ausência de um posicionamento por parte da Instituição, no que se 
refere a inviabilizar medidas que vizem (sic) coibir tais acontecimentos, 
deixando os servidores expostos de todo e qualquer tipo de risco;  

• [...] (DSEI-MA, 2004).  
 

Algumas das estratégias acionadas pelos índios, de acordo com a 
legislação do Estado brasileiro, podem ser interpretadas como um crime e ter 
como conseqüência penalidades previstas em Lei. A retenção de bens ou pessoas 
pode ser entendida como seqüestro. Essa interpretação levou à prisão os índios 
envolvidos no episódio de Retenção, em 2005. O mesmo ocorreu com três outros 
Tentehar-Guajajara, que foram processados por conta do Bloqueio da Ferrovia, 
em 2006. 
 
4 CONCLUSÃO  

O acionamento das estratégias indígenas de participação demonstra 
que os Tentehar-Guajajara não estão passivos, mas em contínuo processo de 
ressignificação ao lidar com a alteridade, sempre em posição de exercer o poder 
ou sofrer a sua ação, Apesar da tentativa do Estado em demarcar “lugares” e 
formas, os índios têm ressignificado estes lugares, procurando estabelecer suas 
próprias formas de participação. Este processo vem se construindo na tensão 
entre as concepções indígenas sobre participação e aquelas estabelecidas pela 
Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas.  

A utilização de tais estratégias, todavia, tem desencadeado as 
seguintes conseqüências para os Tentehar-Guajajara: acirramento de conflito 
interétnico; formação de uma imagem negativa sobre os índios; acusações, 
processos e prisões dos índios. Todas estas conseqüências evidenciam um 
processo de culpabilização das vítimas. Os motivos que ocasionaram as ações 
são desconsiderados. Os índios são os únicos acusados e responsabilizados, 
mascarando-se com essa atitude as deficiências no atendimento à saúde. 

A necessidade de acionamento das estratégias indígenas de 

participação, por outro lado, demonstra ambigüidades e contradições entre 



 

 
discursos oficiais e práticas adotadas, ressaltando a tensão na forma como o 
Estado lida com a diferença e como os povos indígenas se relacionam com um 
modelo de atendimento à saúde específico inserido num sistema universalizado. 
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