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Resumo: 

Esta pesquisa buscou identificar o Processo de Formação e Atuação dos Auxiliares de 

Enfermagem Indígena Kurâ-Bakairi formados pelo Projeto Xamã, coordenado pela Secretaria 

de Estado de Saúde através da Escola Técnica de Saúde, hoje denominada Escola Pública de 

Saúde de Mato Grosso. A formação iniciou-se em 1997 foi concluída em 2000, com 

formatura em 2001. Foram objetivos conhecer as tensões que os Auxiliares de Enfermagem 

Indígena Kurâ-Bakairi formados pelo Projeto Xamã sofrem nas relações interculturais a que 

estão expostos no campo da Saúde Indígena, marcadas pela diferença e pela desigualdade, 

analisar a inserção dos Kurâ-Bakairi no campo da saúde indígena; discutir as formas de 

apropriação do Capital Cultural dos Auxiliares de Enfermagem Indígena Kurâ-Bakairi; 

identificar o espaço social ocupado pelos profissionais de saúde indígena Kurâ-Bakaíri no 

campo da Saúde Indígena. A metodologia adotada foi qualitativa, trabalhada com entrevistas 

semi-estruturadas. Fiz uso da Análise do Discurso proposta por Eni Orlandi para analisar os 

discursos dos Auxiliares de Enfermagem Indígena, posteriormente foram analisados através 

das categorias: espaço social, campo e capital cultural propostas por Bourdieu. Na trajetória 

da formação profissional observei que os indígenas acumularam capital cultural em seus três 

estados, pois ao serem voluntários adquiriram o capital cultural incorporado; através da 

manipulação das técnicas da biomedicina eles objetivaram este capital e através do Projeto 

Xamã o capital cultural foi institucionalizado pelo diploma. O diploma para estes auxiliares 

constitui uma conquista, mas não legitimação, pois o processo de legitimação não se esgota 

com a institucionalização do capital cultural, O campo da saúde não existe como um sistema 

isolado em que apenas os especialistas em saúde da cultura Bakairi circulam. Existe uma 

outra correlação de forças gerada pela subalternidade dos Bakairi ao Estado Brasileiro, devido 

ao contato e as formas de dominação e exploração construída historicamente. O campo social 

Bakairi vai sofrer nos processos de colonização uma desvalorização dos capitais dos seus 

especialistas de saúde quando ocorre o confronto entre os campos da medicina tradicional 

indígena e da biomedicina e, mesmo no seu território, o xamã estará em profunda 

desvantagem na correlação de poderes com a biomedicina. Há necessidade que se promova o 

diálogo intercultural visando à integralidade e a eqüidade das ações em saúde.  
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1.0  ABORDAGEM TEÓRICA E ABORDAGEM METODOLÓGICA: 

 

1.1  Abordagem teórica: 

A pesquisa fez uma análise do campo da saúde indígena, mediante a concepção de 

espaço social, campo social e capital cultural como categorias centrais.  

Bourdieu concebe espaço social a partir da idéia de diferença, de separação, pois esta 

idéia está no fundamento da própria noção de espaço, que se configura como: 

 

conjunto de posições distintas e coexistentes, exteriores umas às outras, 

definidas umas em relação a outras por sua exterioridade mútua e por 

relações de proximidade, de vizinhança ou de distanciamento e, também, por 

relações de ordem, como acima, abaixo e entre [...] O espaço social é 

construído de tal modo pelos agentes ou os grupos são aí distribuídos em 

função de sua posição (BOURDIEU, 2003, p. 18-19) 

 

 Para Bourdieu é preciso construir o espaço social como estrutura de posições 

diferenciadas, definidos em cada caso, pelo lugar que ocupam na distribuição de um tipo 

especifico de capital. 

 Segundo Bourdieu os agentes são distribuídos no espaço social conforme o volume 

global de capital que possui; de acordo com a estrutura de seu capital, isto é de acordo com o 

peso relativo dos diferentes tipos de capital e de acordo com a evolução, no tempo de volume 

e da estrutura do seu capital.  

Em Bourdieu o conceito de campo refere-se a um campo de forças, quer dizer, como 

um conjunto de relações de forças objetivas impostas a todos os que entrem nesse campo e 

irredutíveis às intenções dos agentes individuais ou mesmo às interações diretas entre os 

agentes. (BOURDIEU, 2005, p.134) 

Segundo Bourdieu o que vai configurar a posição dos agentes no campo é a 

distribuição do capital, seja ele: 1) Econômico, constituído pelos diferentes fatores de 

produção e pelo conjunto de bens econômicos; 2) Cultural, constituído pelo conjunto de 

qualificações intelectuais produzidas pelo sistema escolar ou transmitidas pela família; 3) 

Social, que se define como o conjunto de relações sociais de que dispõe um indivíduo ou um 

grupo e/ou 4) Simbólico, correspondente ao conjunto de rituais ligados à honra e ao 

reconhecimento. 

Bourdieu desenvolveu o conceito de capital cultural para dar conta das desigualdades 

do desempenho escolar de crianças oriundas de diferentes classes sociais, procurando 

relacionar o “sucesso escolar” com a distribuição desse capital específico entre as classes ou 

frações de classe. 



Utilizamos o conceito de capital cultural em seus três estados para discutir a inserção 

dos Kurâ-Bakairi no campo da profissionalização da Saúde Indígena. 

O capital cultural segundo Bourdieu pode existir sob três formas: no estado 

incorporado, ou seja, sob a forma de disposições duráveis do organismo; no estado 

objetivado, sob a forma de bens culturais – quadro, livros, dicionários, instrumentos, 

máquinas, que constituem indícios ou realização de teorias ou de críticas dessas teorias, de 

problemáticas, etc.; e, enfim, no estado institucionalizado, formas de objetivação que é 

preciso colocar à parte porque, como se observa em relação ao certificado escolar, ela confere 

ao capital cultural – de que é supostamente, a garantia – propriedades inteiramente originais 

(2004, p.74). 

O capital cultural no estado incorporado não pode ser transmitido instantaneamente 

por doação ou transmissão hereditária, por compra ou troca, pois este capital: 

Não pode ser acumulado para além das capacidades de apropriação de um 

agente singular: depaupera e morre com seu portado (com suas capacidades 

biológicas, sua memória, etc.) Pelo fato de estar ligado, de múltiplas formas, 

à pessoa em sua singularidade biológica e ser objeto de uma transmissão 

hereditária que é sempre altamente dissimulado, e até mesmo invisível, ele 

constitui um desafio para todos aqueles que lhe aplicam a velha e 

inextirpável distinção dos juristas gregos entre as propriedades herdadas (ta 

patroa) a as propriedades adquiridas (epiktèta), isto é, acrescentadas pelo 

próprio indivíduo ao seu patrimônio hereditário; de forma que consegue 

acumular os prestígios da propriedade inata e os méritos da aquisição. 

(BOURDIEU, 2004, p. 75) 

 

 

 O capital cultural no estado objetivado é transmissível em sua materialidade, isto é 

objetivados em suportes materiais como: pinturas, manuscritos, máquinas etc, mas o que é 

transmissível é a propriedade jurídica e não a capacidade de apreciação ou a capacidade de 

usar a máquina. 

 

 

Os bens culturais podem ser objeto de uma apropriação material, que 

pressupõe o capital econômico, e de uma apropriação simbólica, que 

pressupõe o capital cultural. Por conseqüência, o proprietário dos 

instrumentos de produção deve encontrar meios para se apropriar ou do 

capital incorporado que é a condição da apropriação específica, ou dos 

serviços dos detentores desse capital. Para possuir máquinas, basta ter capital 

econômico; para se apropriar delas e utilizá-las de acordo com sua 

destinação especifica (definida pelo capital científico e tecnológico que se 

encontra incorporado nelas), é preciso dispor, pessoalmente ou por 

procuração, de capital incorporado. (BOURDIEU, 2004, p.77) 

 

 



 O capital cultural no estado institucionalizado é validado através do diploma que é 

uma certificação expedida por instituições de ensino, que confere ao seu detentor um 

reconhecimento jurídico de seu capital cultural, portanto: 

 

Com o diploma, essa certidão de competência cultural que confere ao seu 

portador um valor convencional, constante e juridicamente garantido no que 

diz respeito à cultura, a alquimia social produz uma forma de capital cultural 

que tem uma autonomia relativa em relação ao seu portador e, até mesmo em 

relação ao capital cultural que ele possui, efetivamente, em um dado 

momento histórico. (BOURDIEU, 2004, p78) 

 

 

1.2  Abordagem metodológica: 

 

  O estudo foi realizado na Terra Indígena Bakairi, localizada nos municípios de 

Paranatinga e Planalto da Serra. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com sete 

Auxiliares de Enfermagem Indígena da etnia Kurâ-Bakairi que trabalham nas aldeias: 

Pakuera, Aturua, Kaioahoalo, Painkum e Cabeceira do Azul 

Nós nos embasamos na técnica de análise de discurso, segundo o referencial 

metodológico de Orlandi e Minayo, para o tratamento dos dados contidos nas entrevistas. 

Assim a técnica de análise de discurso foi deslocada para esse fim, sendo usada como 

instrumento para compreensão e análise dessas relações sociais evidenciadas pelo discurso 

produzido pelos entrevistados.  

A pesquisa obedeceu a Resolução 196/96 e Resolução nº 304 de 09/08/2000 do 

Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisas com seres humanos. A pesquisa foi aprovada 

pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP.  

 

2.0 A INSERÇÃO NO CAMPO DA SAÚDE INDÍGENA 

 

A inserção dos Bakairi no campo da saúde indígena na sua maioria se deu através do 

voluntariado, pois os indígenas quando da entrada em área das Equipes de Saúde, 

costumavam auxiliar os profissionais de saúde não-índios em pequenas atividades tais como: 

buscar água, ajudar na limpeza do local onde seriam realizadas as consultas, etc., e com o 

passar do tempo os profissionais de saúde não-índios passaram a lhes ensinar alguns 

procedimentos básicos. 

Podemos observar pelas falas: 

 



(...) eu fui aprendendo assim devagar foi assim que começou meu 

trabalho né eu trabalhei sem ser pago (deu risada) , mas eu trabalhava 

assim mesmo. A Geraldina me dava fermento, sabão, açúcar essas 

coisas assim mesmo eu fui trabalhando com ela, ela me ensinando, eu 

ensinando ela ai fui indo, fui indo, até que teve o curso.(B.H. P.X). 

 

 

O trabalho voluntário agregava um conhecimento informal sobre as práticas da 

biomedicina. Esse capital cultural está vinculado ao estado incorporado já que:  

 

A acumulação de capital cultural exige uma incorporação que, enquanto 

pressupõe um trabalho de inculcação e de assimilação, custa tempo que deve 

ser investido pessoalmente pelo investidor [...] O capital cultural é um ter 

que se tornou ser, uma propriedade que se faz corpo e tornou-se parte 

integrada da „pessoa‟, um habitus (BOURDIEU 2004: 74-75). 

 

Os voluntários ao apreenderem as práticas da biomedicina através de sua ação como 

voluntários acumularam capital cultural no estado incorporado, que depende 

fundamentalmente das capacidades de apropriação da “pessoa” através de suas capacidades 

biológicas, sua memória, etc. O capital cultural incorporado quando é posto em prática – fazer 

curativos, aferir pressão e temperatura, realizar pesagem - se transforma em capital cultural 

objetivado, que segundo Bourdieu 

 

O capital cultural no estado objetivado apresenta-se com todas as aparências 

de um universo autônomo e coerente que, apesar de ser o produto da ação 

histórica, tem suas próprias leis, transcendentes às vontades individuais [...] é 

preciso não esquecer, todavia, que ele só existe e subsiste como capital ativo 

e atuante, de forma material e simbólica, na condição de ser apropriado pelos 

agentes e utilizado como arma e objeto das lutas que se travam nos campos 

da produção cultural (campo artístico, científico, etc) e, para além desses, no 

campo das classes sociais, onde os agentes obtêm benefícios proporcionais 

ao domínio que possuem desse capital objetivado, portanto, na medida de 

seu capital incorporado. (BOURDIEU , 2004: 76-77) 

 

Em suas práticas cotidianas os auxiliares de enfermagem indígenas vão objetivando 

seu capital cultural incorporado e através deste capital cultural objetivado vão acumulando 

capital simbólico perante a comunidade indígena, já que vão fortalecendo suas parentelas, 

pois o capital simbólico engloba não somente  

 

A posição social, mas também o conjunto dos atos sociais que, 

independentemente do nosso querer ou saber, traduzem ou revelam aos olhos 

dos outros e, sobretudo dos estranhos ao grupo, uma certa posição na 

sociedade (uma vez que a percepção da situação de classe, tanto da própria 



como da dos outros, é espontaneamente “estrutural”. (BOURDIEU, 

2001:23). 

 

Mesmo na sociedade Kurâ-Bakairi que não é organizada em classes sociais, mas em 

parentelas, essa citação é pertinente, pois os auxiliares de enfermagem fortalecem suas 

parentelas refletindo diretamente no campo do poder político.  

 

3.0  PROCESSO DA FORMAÇÃO: PROJETO XAMÃ 

 

O Projeto Xamã foi resultante das reivindicações dos Agentes Indígenas de Saúde 

(AIS) e voluntário, que percebendo que, em nossa sociedade não basta o domínio das práticas 

é necessário que estas práticas sejam certificadas por uma instituição de ensino que lhe 

confira legitimidade e que possibilite o exercício de uma profissão. O Projeto Xamã conferiu 

a esses indígenas essa legitimidade jurídica, pois o capital cultural incorporado, que foi 

objetivado nas práticas, necessitava ser legitimado para ascender ao status de um capital 

cultural institucionalizado através do diploma pois ele é:  

 

(...) essa certidão de competência cultural que confere ao seu portador 

respeito à cultura, a alquimia social produz uma forma de capital cultural que 

tem autonomia relativa em relação ao seu portador e, até mesmo em relação 

ao capital cultural que ele possui, efetivamente, em um dado momento 

histórico. (BOURDIEU 2004c, p. 78)   

 

 

 O processo de seleção para o Projeto Xamã teve como critérios que os alunos fossem os 

Agentes Indígenas de Saúde, voluntários, e os atendentes, e que os mesmos fossem aprovados 

pela comunidade. 

 

Na época a escolha foi assim: as pessoas  interessadas mesmo né, que se 

interessaram e em cada aldeia já tinha estas pessoas interessadas  bem antes. 

Quem já era voluntário, quem já trabalhando via qual era o interesse. (...) 

Agente teve conversando com a enfermeira Socorro na época, ela viu que 

também as pessoas que já estavam contratados, mas que não tinham nenhum 

treinamento nesse sentido de formação mesmo que teria que ta fazendo.  (...) 

nós fomos levados pra nossa comunidade pra ver o que ela ia fala da gente se 

eles quisesse agente ia si não se tivesse outras pessoas pra ser indicada, foi 

uma democracia pra ver, mas nós fomos aprovados e fomos fazer o curso 

(A.E. C.) 

 

 



É importante salientar que o processo de seleção passa por particularidades intrínsecas 

de cada etnia e com os Kurâ-Bakairi não seria deferente. Segundo BARROS: 

 

Não pode ser ignorado que essas sociedades são faccionais e que um Agente 

Indígena de Saúde ocupou esse espaço em detrimento de outras facções 

menos poderosas, derrotadas na disputa por essa fonte de recursos 

monetário. Que há regras de evitações entre afins, entre pessoas de sexo 

oposto e jogos de interesses múltiplos. Enfim, são muitas as clivagens a 

serem consideradas (2002:178). 

 

Apesar de Barros estar se referindo aos Agentes Indígenas de Saúde, o processo de 

seleção dos Auxiliares de Enfermagem Indígena passou pelos mesmos critérios, pois as 

estruturas culturais são as mesmas, portanto a indicação dos alunos para o curso de Auxiliar 

de Enfermagem Indígena – Projeto Xamã, perpassou o interior dessas disputas de poder entre 

os Grupos Locais.  

Analisar a formação profissional em saúde indígena implica em considerar os 

processos sutis e profundos de colonialismo, já que ao formarem os indígenas para a 

assistência à saúde nas aldeias está se privilegiando um saber, o saber da biomedicina. E 

assim se vai fortalecendo estruturas para uma alteração nas bases do atendimento em uma 

etnia como os Kurâ-Bakairi que possuem apenas dois xamãs e um aprendiz de xamã para 

atender todas as aldeias da Terra Indígena Bakairi e Santana. A situação dos Bakairi é 

bastante preocupante já que a etnia esta correndo um grande risco de perder as possibilidades 

da existência das suas práticas de itinerário terapêutico. 

A formação indígena na área da saúde está fortalecendo o conhecimento da 

biomedicina e legitimando suas práticas e cuidados. Através dessa intervenção a estrutura da 

saúde indígena com seus itinerários terapêuticos ficaram bastante prejudicados já que eram 

vistos como de pouca eficácia. A figura do xamã, em um primeiro momento, ficou 

desacreditada pelos auxiliares, fascinados com os saberes da biomedicina. Em um segundo 

momento o xamã  foi reabilitado como capaz de tratar as “doenças de índio”. A fala abaixo 

deixa claro este processo de entendimento:  

 

Sabe quando a gente ta aprendendo a gente quer fazer as coisas  

acontecerem mesmo e muitas vezes eu achava que todo treinamento que eu 

tava recebendo tinha que ser daquela maneira e no entanto aqui era 

deferente sabe, quando aparecia  alguma coisa  assim doença essas coisas eu  

queria logo encaminhar se tivesse algum medicamento se trouxe  

medicamento para Paranatinga ou município próximo e as pessoas achavam 

é não queriam aceitar isso mas com o tempo foi agente foi percebendo essas 

coisas até hoje eu falo olha eu acredito no tratamento da cultura diferente 

que agente fala brinco né então eu não aprendi isso  nessa cultura nossa tem 



pessoa que meche que raiz como essas coisas sempre quando agente vai 

fazer um tratamento assim do paciente agente coloca  isso eu mesmo sempre 

falo olha o que eu posso fazer por você  é isso foi que eu aprende pra ta 

ajudando você então se você não quiser aceitar infelizmente eu não posso 

fazer mais nada agente trata das pessoas dessa maneira eu não tento passar 

mais por cima delas eu tento respeitar o máximo possível a decisão da 

família de cada pessoa.(A.E.C.)  
 

 

 Em um primeiro momento a tendência foi operacionalizar o que se aprendia no 

Projeto Xamã e neste afã muitas vezes se passou por cima do itinerário terapêutico 

desrespeitando os especialistas da saúde indígenas (xamãs, benzedeiras, raizeiras, etc...), mas 

com o amadurecimento dos auxiliares e com sua atuação profissional começaram a perceber 

seus limites e possibilidades no tratamento da saúde indígena. E começaram a respeitar o 

itinerário terapêutico da etnia. Isso ocorreu devido às dificuldades do Projeto Xamã de lidar 

com os outros saberes médicos das etnias. 

 

Se os serviços são complementares, e os sistemas de saúde indígena e 

ocidental são igualmente importantes – todos são profissionais da saúde – 

porque merecem eles tratamento desigual, excludente? São incluídos para os 

serviços, mas excluídos de qualquer tipo de apoio ou remuneração. Entre o a 

realidade e o discurso, prevalecem as contradições, as quais, do ponto de 

vista da fase atual do capitalismo, não são contradições. O discurso é de 

inclusão – para aliviar tensões e não ser um tom dissonante na orquestra 

mundial – mas a prática é de exclusão etnocida. De fato, os xamãs não são 

reconhecidos como os grandes especialistas da medicina indígena. 

(BARROS,2002p.178-179). 

 

A área da formação em saúde indígena é complexa, já que ao se oferecer a formação 

em saúde para os indígena espera-se que a comunidade seja melhor assistida sob os aspectos 

da biomedicina, mas a formação ainda não conseguiu vencer o desafio da integração dos 

saberes e o que ocorre é uma violência simbólica em relação aos saberes tradicionais, pois os 

xamãs, benzedores e raizeiros não são considerados especialistas de saúde e, 

conseqüentemente, os tratamentos são realizados separados, e o que é pior o saber da 

biomedicina se sobrepõe ao saber tradicional ou o ignora! 

A questão da formação em saúde para indígenas é polêmica, pois tem-se dois pólos: 

(1) a necessidade da intervenção das práticas da biomedicina para tratar da diarréia, sarampo 

tuberculose, etc., que foram adquiridas pós-contato, e (2) o problema de formar indígenas nas 

práticas da biomedicina e contribuir para a desestruturação dos itinerários terapêuticos da 

medicina tradicional. 



Formar indígenas para a assistência de saúde nas aldeias é inserir uma outra categoria 

de especialista de saúde que para a medicina tradicional é ilegítimo e está levando a 

desarticulação da lógica interna do cuidado com a saúde das etnias e em particular a Kurâ-

Bakairi. O problema seria amenizado se os xamãs e outros especialistas da medicina 

tradicional fossem respeitados e suas práticas consideradas como parte do tratamento de 

saúde. 

Primeiro e antes de tudo, nós temos o campo social indígena, onde existem práticas de 

saúde próprias e agentes que as realizam. Essas práticas derivam de um conjunto de saberes 

próprios desse campo com seus especialistas (xamâs, Benzedores, raizeiros, etc) Estes detêm 

capital cultural em todos os níveis e capital simbólico, se olharmos pelo viés Bakairi, são 

agentes muito bem posicionados na correlação de forças que compõe o seu campo social.  

No entanto, esse campo, não existe como um sistema isolado em que apenas os 

especialistas em saúde da cultura Bakairi circulam. Existe uma outra correlação de forças 

gerada pela subalternidade dos Bakairi ao Estado Brasileiro, devido ao contato e as formas de 

domínio e exploração construídas historicamente. 

A sociedade brasileira também têm seus especialistas em saúde e um conjunto de 

saberes dos quais derivam práticas médicas que denominamos de biomedicina. Como os 

Bakairi são um povo considerado como parte do Estado brasileiro, subjugado a ele apesar da 

diferença cultural, o campo social Bakairi vai sofrer, nos processos de colonização, uma 

desvalorização dos capitais dos seus agentes quando ocorre o confronto entre os campos da 

medicina tradicional indígena e a biomedicina ocidental. Mesmo no seu território, o Xamã , 

estará em profunda desvantagem na correlação de poderes com os médicos legitimados e 

enviados pelo Estado Brasileiro. 

Sabemos o quanto à educação dos jovens, ou seja, os processos de transmissão de 

práticas e saberes são importantes para reprodução dos sistemas sociais e seus valores. Os 

saberes médicos tradicionais na sociedade Bakairi são constituintes do seu modo de viver e 

entender o mundo. Quando ocorre na disputa social entre os campos de força da biomedicina 

e da medicina tradicional Bakairi no processo de formação na biomedicina, como ocorreu no 

Projeto Xamã, há grandes possibilidades do sistema de práticas médicas indígenas 

desaparecer levando com ele um núcleo constituinte da cultura Bakairi. 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

É necessário que as instituições responsáveis pela assistência da saúde nas aldeias: 

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), Instituições Governamentais, Instituições Não 

Governamentais e os Conselhos Locais e Conselhos Distritais, bem com a Escola de Saúde 

Pública de Mato Grosso, instituições responsável pela formação profissional em saúde, 

problematizem a implementação da Atenção Primária a Saúde nas aldeias, reestruturem as 

matrizes curriculares dos cursos de formação profissional para indígenas, tendo como ponto 

de partida o diálogo entre os saberes da medicina tradicional e da biomedicina. 
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