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Populações Indígenas: a questão de
gênero e saúde
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recebem as equipes quando estas chegam à

lõgicas de cada povo ou região, estimulando

comunidade, sào eles que fazem a tradução
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recionar para os homens, o que acaba sendo
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sào bastante incipientes. Existe, entretanto,

das. Um exemplo disso é a proposta da Rede
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são de alimentos, sobre o processo reprodu

do Brasil, da Coíòmbia e da Venezuela, com

tivo, sobre os cuidados com os filhos e filhas
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para a adequação dos serviços de saúde

expressadas pelos homens, mesmo que isso

para as populações indígenas que vivem

escape aos nossos olhos. Na região do Alto

em área de fronteiras entre países. Dentre

Rio Negro, as mulheres expressaram, em um

os temas a serem tratados no âmbito dessa

encontro de mulheres, que sentem dificulda

rede, inclui-se a questão de gênero.

de em procurar o agente indígena de saúde

Existe um consenso entre os(as) partici

quando elas têm problemas relativos ás

pantes que a abordagem deve considerar as

doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e

relações de parentesco, o estudo da mitologia

sugeriram que a comunidade deveria contar

e a forma da organização social dos povos in

com outras mulheres que pudessem orientá-

dígenas e, a partir daí, traçar estratégias, com

las nessas situações. Essa ê uma demanda

a participação de homens e mulheres indíge
nas, para a abordagem de gênero.

concreta de melhoria na oferta dos serviços
de saúde, a qual seria um ponto de partida

Torna-se fundamental, portanto, o apor

para a realização de atividades de educação

te da antropologia para que a abordagem

coletivas para as mulheres, no cuidado e pre

seja adequada a cada povo e, também,

venção de doenças. Ainda na região do alto

considerar o tipo de relação histórica e suas

Rio Negro, o número de adolescentes grávi
das e solteiras tem aumentado nos últimos

conseqüências, refletidas nas transforma
ções culturais. Na verdade existem muitas

anos. Existe uma relação desta situação com

perguntas a serem feitas, principalmente

a forte presença missionária, que reprime o

para as mulheres indígenas; Qual a percep

uso de métodos anticoncepcionais, e com o

ção de seu papel na sociedade? Quais as mu

grande contingente masculino existente na

danças sociais e culturais que as têm atingi

região, que aflui de diversas partes do país

do? Como essas mudanças as tem atingido?

(militares, comerciantes, garimpeiros).
Investigar esses processos e o papel da

Para os que apõiam o movimento indígena,
as perguntas devem trilhar o caminho da

mulher nas sociedades indígenas, com base

busca do entendimento se a questào de

no campo da saúde, nos parece uma forma

gênero é ou nâo um problema nas so

interessante e pertinente de averiguar como

ciedades indígenas, ressaltando que essas

se dão as relações de gênero nas sociedades

sociedades têm outro modo de produção,

indígenas.

outros valores e diversos aspectos sociais
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que podem nào corresponder à nossa visào
ocidental. Será que as populações indígenas
têm mecanismos mais interessantes que os
nossos para lidar com a questào do gênero?
Existe violência doméstica e, se existe, isso
está relacionado com a problemática do al
coolismo, por exemplo? Como se dá a parti
cipação da mulher indígena nos espaços de
deliberação das questões de saúde?
Outro aspecto importante trata das di
ferentes trajetórias das mulheres indígenas.
Existe um movimento crescente de mu
lheres que estào atuando em associações
indígenas com abrangência local, regional,
nacional e internacional, assim como em
associação de mulheres, mulheres indígenas
com nível universitário, mulheres que vivem
nas aldeias e que se comunicam pouco em
português, mulheres exploradas sexualmen
te por garimpeiros, madeireiros, militares.
Por tudo isso. as mulheres indígenas pre
cisam ser escutadas, e essa escuta deve ser
sensível às suas reais demandas. Com base
nessas investigações, também é importante
disseminar os seus resultados nos espaços
de deliberação das políticas de saúde para
os povos indígenas, na tentativa de influen
ciar positivamente essas políticas, para a
construção de serviços de saúde sensíveis a
questào de gênero.
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