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Relatório de viagem: Parque Indigena do Xingu: 06/07 /92--01/08/92 

Carmen Junqueira 

A viagem ao Parque do Xingu teve como objetivos centrais 

observar e.s atividades médicas relativas ao pr og r-ama de 

assistência levado a cabo pela Escola Paulista de Medicina, sob a 

direção do Dr. Roberto Baruzzi e apoio financeiro da Fundação 

Mata Virgem, avaliar o impacto dessas ações, do ponto de vista. 

antropológico, e observar de perto a situação geral de v í.da da 

população indigena do médio Xingu ( Cayabi, Suyã, Juruna, Panará 

e Txuoarramãe) . 

Durante um mês foi possível acompanhar os trabalhos de 

vacinaç:ão e atendimento médico, tanto no Posto Dd auez-um como nas 

aldeias, o inicio do curso de treinamento de monitores de eaude 

realizado no Df.auar-um, o relacionamento cotidiano entre a equ í.pe 

médica e os indios, e ae r-e Lacõee dentro da própria equipe. Na 

última semana da viagem, foram visitadas algumas aldeias do Alto· 

Xingu ( Txicão, Cayabi/Trumai, Kamaiurá e Iawala.piti) e o Posto 

Leonardo. 

O Parque do Xingu tem algumas cez-eo t.er-ã eti.í c ae Lmpo rt.an t e a de 

serem registrad,as: abriga grande diversidade étnica e 

linguistica. a população tem contacto r eduz í.do com o 1:1X t e rí.o r , 
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sendo o território indígena relativamente resguardado de 

invasões. Esses fatores fazem com que a vida gire em torno de 

questões basicamente internas e encontre grande v í.br ac ão nos 

assuntos relacionados às relações entre as diferentes etnias e a 

distribuição desigual de poder 1 real ou imaginário. Ao lado do 

grande divisor de águas Alto Xingu e Médio Xí.ngu , que abriga 

(' 
acentuada oposição de interesses, tanto por razões histór·ic:a: i 

como especificamente culturais 1 derrt r-o de cada uma dessas áre ae 

há uma complexa trama política definindo aliados e gc.H3tando 

táticas que neutralizem inimigos potenciais. A acusação de 

feitiçaria é um dos recursos usados com frequência para expressar 

a tensão que acompanha as rela9ões políticas. 

E dentro desse contexto que se desenvolve o programa de 

saude. Contexto relativamente simples, se comparado com outras 

regiões abertas a invasões, drogas e aliciamentos criminosos. Mas 

suficientemente complexo por oferecer resistência continuada a 

ações que contrariem as intenções e proje,;:ões de cada um dos 

grupos em questão. Sob uma aparente tranquilidade, esses .1:-,ovos 

vivem num clima de tensão, que canaliza boa parte de seus 

esforços. 

Em praticamente todas as comunidades xinguanas, os cuidados 

com o corpo e com a saude fazem parte da rotina co t Ld Laria . 

Medidas que visam assegurar o bom desenvolvimento da criança, do 

adolescente, da gestação, das funções reprodutivas, ao lado de 

técnicas curativas, peI'tencem a uma esfera do conhecimento apenas 
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parcialmente aberta a todos. As ervas, por exemplo, são usadas e 

manuseadas por quase todos, mas somente o ervateir•o o u o r-a Lz e.l io 

( segundo expressão ouvida no Alto-Xingu) conhece as suas 

propriedades profundas, as comb í.riacõee posei veis, 08 usos 

alternativos. Venenos e feitiços são manipulados por feiticeiros 

e tratamentos médicos ficam a cargo de pajés. De forma 

esquemática, são esses especialistas que representam a cont r-a 

partida indigena nos p1~ogramas de aaude , além da nova figura do 

monitor de saude. Todos eles gozam de um prestígio d í f e r-e nc l ado, 

por força de atuarem no campo da produção e reprodução do corpo 

humano e, nesse sentido, terem contacto profissional com o 

fenômeno da vida e da morte. O poder que possuem pode variar 

sensivelmente em função de qualidades pessoais e, eru e er-e o ü.1.1, da 

habilidade política. Essas breves cone í der-acõee visam tornar 

mais nítida a complexidade cultura1·cto·meio onde atua a equlpe da 

Escola Paulista de Medicina. Longe de ter apenas usuários do 

serviço que oferece, a equipe se defronta com uma te ia de 

relações políticas que cobre desde as relações entre os grupos do 

Médio e do Alto Xingu1 até as relações inter e intra triba:J.s. 

Nesse sentido, o médico e seus auxiliares quando ingressam 

na área assumem automaticamente duas funções sociais: a de medico 

propriamente dita e a de agente politico. Essa segunda função 

in_depende da concordância do seu portador, uma vez que deriva da 

aplicação de uma regra baseada na analogia. At.r-avé a desse 

mecanismo, o pessoal médico é inserido no contexto indígena. para 

fins de classificação social. 
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Esse mecanismo unilateral de atribuição de papeis sociais 

nada tem de extraordinário e tende a ocorrer praticamente em 

todas as sociedades. como recurso classificatório imediato. O que 

importa assinalar aqui é o fato do médico ( e sua equipe) passar 

a atuar em duas áreas: na médica e na política. Areas, sem duvida 

alguma, interligadas,. mas gue podem requerer comportamentos 

diferenciados. Na área médica, as ações são via de r e g r-a 

planejadas e conjugadas; na ãrea politica, tendem a se 1~ 

espontâneas, ditadas pela informalidade daa relações. Por serem 

aleatórias podem se constituir em possíveis focos de conflito ou 

desajustes, motivo pelo qual seria conveniente que fossem 

integradas aos debates sobre planejamento. 

O encontro entre a equipe médica e os grupos x í.ngue no e 

assenta-se num campo inter-cultural, onde o diálogo embora franco 

e aberto corre o risco de se tornar assimétrico. Pois o motivo 

r- central das visitas ao Parque é consolidar e desenvolver um 

programa de saude que envolve medidas preventivas, curativas e 

educativas. A cultura indigena é o objeto sobre o que.I são 

canalizadas as ações que visam informar, modificar e conhecer 

determinadas práticas. O fluxo de informações, embora aberto nos 

dois sentidos, é bem mais volumoso na direção do objeto d0 ação, 

o índio. O fato pode parecer óbvio, em se tratando de uma 

política de salvamento de vidas humanas formulada a partir d a n 

conquistas do saber cientifico e que não abriga, e nem deve 

abrigar, qualquer ilusão romântica. 
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Não se trata, portanto, da instituição de uma prática que 

conjugue procedimentos bi-culturaia. Parece estar claramente 

firmado na equipe o limite que deve separar o trabalho do médico 

do trabalho do pajé. Ainda que ambos participem do tratamento de 

um mesmo paciente, a atuação médica deve se restringir ao seu 

próprjo slsten~ de conhecimento. 

SeriFJ. entre canto desejável que progressivamente o encontr·o 

inter-cultural tornasse o fluxo de informações mais equilibrado 

nas duas direções: que especialistas de lado a lado pudessem 

expor uua a concepções sobre o corpo, a aaude , a natureza das 

doe nc ass , a articulação desse saber com outras esferas 

sociais.chegando talvez até a fazer um balango das ilusões e das 

verdades que acompanharam o esforço gerador de conhecimento, em 

suas respectivas sociedades. 

Euse seria um diálogo que deixaria as duas culturas mais 

abertas ao saber e ~ avaliação, e que exigiria de cada 

interlocutor uma reflexão prévia sobre o patrimônio cultural de 

sna própria. sociedade. 

Para finalizar, gostaria de fazer algumas observações 

pontuaj_s. O programa de saude parece-me muito bom e poderia vir a 

ser ampliado, de modo a manter em campo mais de uma e qu Lpe 

permanente de atendimento. Para tal seria necessário que o Estado 

tivesse maior presença na área, destinando os recursos 

necessá1•ios pat'a a manu t enc ão de um atendimento básico e 

continuado â eiaucle . O que ee observa atualmente é exatamente o 
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ínverso: o Estado diminui progressivamente a destinação de 

recursos para a saude indigena, dificultando a ação médica 

complementar da equipe coordenada por Roberto Baruzzi. Com iasa, 

são muitas as reclamações de lado a lado: reclamam os índios por 

sentirem a queda do padrão de assistência do Estado; reclama a 

equipe da Escola Paul iata pela falta de apoio da Funa.í. e pelo 

aumento indesejado de suas atribuições e responsabilidades; 

reclama a administração do Parque com a ampliação dos gF.tstcn5 em 

remoções emergenciais de doentes. 

Valeria a pena esboçar um rol das facilidadea ~ ~u~ 

obstáculos que cercam a Lrrt ez-ve nc ão médica no Paz-que . A c;;• 
''-' 

principais facilidades são: o rio Xingu corre no sentido 

Sul/Norte e todas as aldeias do seu curso médio se loc:alizam às 

suas margens ou ao longo de seus alfluentes. Com isso, o acesso 

~s aldeias é feito por âgua, mesmo na estação seca. O contacto 

mais ou menos controlado entre índios e não indios, pelo menos 

desde a criação do Parque em 1961, é repensável pelo rítmo mais 

lento de mudanças e ni ve í.e baixos de consumo de pr-odu tos 

industrializados. Outro fator positivo é o fato do Parque ser 

administrado por índios, em todos escalões. Embora isso c r .i e 

problemas políticos internos, entre as diversas etnias, () 

resultado geral é posi t.i vo , e de a Lguma a forma parece ernp L j ar a 

auto-estima indígena e facilitar relações mais equilibr·a<las c om 

os agentes de saude. Não há servilismo e tampouco notei a 

ocorrênc.la de reivindições despropositadas 

G: 
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Dentre os obstáculos, destacam-se o uso generalizado d,;;! 

motores de popa potentes e que consomem combustível caro como a 

ge.eo Lí.ne , 'I'odo a os índios, praticamente sem t~:-:cr')qã,,:i, pr:1·f,:, r·'-'rn 

barcos velozes e com isso há carência constante de combue t.Lve L, 

mesmo daquele que deveria ser reservado exclusivamente parf1 o 

atendimento de saude. Como o apoio do Estado mingua a cada ano, a 

tendência da adm.í n Letir-ac ão e mesmo dos índios em geral é de 

aceitar ajuda de quem se prontificar a trabalhar na ár ea , em 

especial nos campos da saude e da educação. A seleção das pessoas 

pode não se orientar necessariamente pelo cri t.érí o da c orupe t.ê nc i.a 

profissional e da integração das diversas iniciativas, o que pode 

gerar planejamentos paralelos, dup l í.oe.cão de e af'or-co e e de eor-dem 

administrativa. O caso que mais salta ã vista é o da Fund ac ão 

Kuarup, sediada na aldeia Iawalapiti, e que planeja aue o açí::íes 

unilater·almente dentro do Parque. 

Para concluir, resta sublinhar que a equipe da Escola 

Paulista tem procurado aperfeiçoar seus métodos de trabalho e 

concretizar uma integração maior de todas as acõe s de ezs úde em 

curso no Parque. Em que pese a presença de fatores adversos, seu 

desempenho é exemplar, e bastante positivo o saldo ge r-o I de SUr:\S 

atividades. 


