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RESUMO

Este trabalho objetivou relatar a experiência de vigilância popular em saúde das Aldeias
Potiguara no estado da Paraíba. Em um período de grave crise institucional, política e
econômica no Brasil, a saúde, em geral, encontra-se debilitada e teve sua situação agravada
pela pandemia do novo coronavírus. Sabe-se que o subsistema de saúde indigena enfrenta
muitas dificuldades e limitações, essas foram acrescidas das variáveis causadas pelas
incertezas da pandemia da Covid-19, frente à um sistema de saúde frágil e da inexistência de
estratégias para enfrentamento da pandemia por parte do Estado, especialmente, voltadas para
essa população. Os indígenas Potiguara foram protagonistas e promoveram meios para
proteger a vida e seu território. Através da experiência em vigilância popular em saúde foi
possível refletir sobre os modelos hegemônicos da saúde atual e nos desdobramentos que
uma prática bem sucedida de vigilância pode contribuir para o senso de comunidade,
consciência sobre o território e aprimoramento das ações de saúde.

Palavras chave: 1. Vigilância Popular em Saúde; 2. Potiguara; 3. Vigilância da Saúde; 4.

Barreiras Sanitária; 5. Covid-19.

ABSTRACT

This study aimed to report the experience of popular health surveillance in Potiguara villages
in the state of Paraíba, Brazil. In a period of serious institutional, political, and economic
crisis in the country, health, in general, is fragile and its situation worsened by the new
coronavirus pandemic. It is known that the indigenous health subsystem faces many
difficulties and limitations, these were added to the variables caused by the uncertainties of
the Covid-19 pandemic, in view of a fragile health system and the lack of strategies to face
the pandemic by the State, especially aimed at this population. The Potiguara indigenous
people took the lead and created ways to protect life and their territory. Through the
experience in popular health surveillance, it was possible to reflect on the current hegemonic
health models and on the consequences that a successful surveillance practice can contribute
to a sense of community, awareness of the territory, and improvement of health actions.

Keywords: 1. Popular Health Surveillance; 2. Potiguara; 3. Health Surveillance; 4. Sanitary

Barriers; 5. Covid-19.
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1. INTRODUÇÃO

Os modelos de atenção à saúde que permearam a criação do Sistema Único de Saúde

(SUS) é espaço para diversas discussões construtivas que visam o aprimoramento do modelo

de saúde vigente. A vigilância em saúde constitui uma área estratégica para saúde pública e

coletiva, mas que permaneceu sem o devido aprofundamento teórico e político por muito

tempo (PORTO, 2017).

Foram necessários anos para se chegar na concepção de vigilância em saúde utilizada

atualmente que tem por objetivo observar e analisar permanentemente a situação de saúde da

população através de um conjunto de ações voltadas para o controle dos determinantes, riscos

e danos à saúde de populações que vivem em certo territórios, buscando garantir

integralidade da atenção, tanto por meio de uma abordagem individual quanto coletiva sobre

os problemas de saúde (BRASIL,2010).

Devido ao modelo econômico atual predominante e das influências do colonialismo e

do eurocentrismo ainda enraizados nos modelos de atenção à saúde é árduo vislumbrar uma

vigilância universal, participativa e integral. Estudos vêm sendo desenvolvidos ao longo dos

anos para debater e construir modelos alternativos e/ ou complementares à tradicional

vigilância em saúde, em razão das limitações e dificuldades que essa pode apresentar

(PORTO, 2017).

A vigilância popular em saúde se desenvolve como um modelo que prevê atuar junto

ao Estado vulnerabilizador, através de ações que promovam liberdade frente a pressão

ideológica sofrida devido os modelos econômicos vigentes e outros determinantes (ALVES,

2013). Relações entre instituições de ensino e pesquisa, movimentos sociais, processos de

formação em saúde são aspectos fundamentais na construção da vigilância popular em saúde

e que possibilita o empoderamento da população por meio do encontro dos saberes

técnico-científicos com os saberes populares, especialmente, frente a questões de riscos e

emergências em saúde (ARJONA, 2017).

A emergência em saúde pública originada do surgimento do novo coronavírus causou

a morte de milhares de pessoas ao redor do mundo. Em julho de 2020 o Brasil esteve em

primeiro lugar como o país com o maior número de mortes, uma tragédia na história recente

(DO BRASIL, 2020). A infecção pela Covid-19 é responsável por causar a Síndrome

Respiratória Aguda Grave (SRAG), os sintomas identificados, geralmente, são: febre, tosse,
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fadiga, dispneia, perda de olfato e paladar, dor de cabeça, garganta e diarreia (DE SOUZA

OLIVEIRA; DE MORAIS, 2020; ZHENG et al., 2020).

As consequências da pandemia de Covid-19 evidenciaram as lacunas existentes no

sistema de saúde, especialmente, no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASI). Ao

reconhecer que modo de vida indígena apresenta singularidades que devem ser respeitadas foi

criado o Subsistema de Atenção à Saúde Indigena (GARNELO; PONTES, 2012). A Lei

9.836 estabelece que o subsistema de Atenção à Saúde Indígena deve levar em consideração

“ a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser

adotado para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada

e global”.

A Secretária Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) é responsável por

coordenar e executar as ações de saúde indígena e apresenta a missão e atribuição legal de

proteger a vida desses povos e garantir seus direitos (DO BRASIL, 2020). Entretanto, as

diversas limitações enfrentadas pelo órgão vulnerabilizam o subsistema de saúde indígena e

consequentemente a qualidade da atenção à saúde oferecida aos povos indígenas.

Os povos indígenas sofreram com o impacto da pandemia, dentre eles o povo

Potiguara localizado no estado da Paraíba. Perante a falta de estratégias por parte do Estado

para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, em especial nos povos indígenas, a

população Potiguara com apoio da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) e suas

organizações de base como a Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e

Espírito Santo (APOINME) desenvolveram ações que vão desde o processo de

acompanhamento dos casos de infecção e óbitos até o apoio e estruturação dos territórios e

para o fortalecimento das capacidades de resistência e de enfrentamento, como a criação e

apoio de barreiras sanitárias para frear a chegada do vírus nas aldeias (DO BRASIL, 2020).

Historicamente, diversas comunidades sofreram com doenças trazidas pelos

colonizadores como epidemias de varíola, sarampo, varicela e gripe (FAUSTO, 2020). O

próprio povo Potiguara foi atingido por uma epidemia de varíola que liquidou parte da

população durante o século XVI (BRASIL, 1991). Através da vigilância popular, o povo

Potiguara foi protagonista, desenvolvendo e articulando estratégias para retardar a entrada do

vírus nas aldeias de seu território.

A principal estratégia adotada pelos Potiguaras durante a pandemia foram as barreiras

sanitárias que efetuavam o controle do deslocamento de pessoas nas aldeias de forma a
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restringir a entrada e saída de indígenas e não-indígenas. Com o prolongar do período

pandêmico, as barreiras desenvolveram outras funções como construção de práticas de

educação em saúde, consciência em relação aos cuidados frente a Covid-19 e monitoramento

dos infectados, além de evidenciar o protagonismo feminino indígena e o empoderamento da

informação para a ação.

Esse é um tema que tem bastante a colaborar com o aperfeiçoamento da vigilância em

saúde atual. Autores como Marcelo Firpo e Pablo Araújo Alves discutem em seus trabalhos

as variáveis que afetam a saúde e modelos que possam complementar ou até mesmo substituir

as formas de vigilância aplicadas na saúde e que inspiraram o presente trabalho. Esse estudo

justifica-se para além do debate teórico, pois é fundamental conhecer experiências reais e que

mostrem na prática como são os processos dos modelos promissores.

Essa foi uma pesquisa qualitativa de cunho descritivo e exploratório, que fez uso da

amostragem não probabilística bola de neve e contou com a análise de conteúdo de Bardin

para elaboração do presente relatório. O estudo realizado teve como objetivo conhecer o

processo de vigilância popular realizado pelo povo Potiguara no estado da Paraíba durante a

pandemia da Covid-19, essa constituiu uma experiência de vigilância participativa e

emancipatória enriquecedora para o campo da saúde.
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2. OBJETIVO GERAL

Conhecer o processo de vigilância popular realizado pelo povo Potiguara em seus

territórios no estado da Paraíba durante a pandemia da Covid-19.

2.1 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Compreender a realidade de vida e de saúde do povo Potiguara;

● Relatar o contexto da Atenção à Saúde Indigena durante a Pandemia de Covid-19 nas

comunidades indígenas Potiguaras - PB;

● Conhecer a experiência de construção das barreiras sanitárias na Aldeia Alto do

Tambá - PB;

● Analisar a participação das mulheres Potiguaras nas Barreiras Sanitárias;

● Conhecer o processo de construção de informações para ação em saúde realizadas

pelo povo Potiguara durante o período pandêmico.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Vigilância em saúde e contra propostas frente ao modelo hegemônico

O documento orientador aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde da 1ª

Conferência Nacional de Vigilância em Saúde (CNVS) reconhece o estabelecimento de um

modelo de atenção à saúde direcionado para a redução do risco da doença e de outros

agravos, no qual a promoção, proteção e prevenção ocupem o mesmo patamar e recebam a

mesma importância do que a recuperação e a assistência como um dos grandes desafios

enfrentados pela vigilância em saúde (BRASIL, 2017).

Importantes conquistas da sociedade brasileira alcançadas por meio de políticas

públicas inclusivas no âmbito da saúde, educação, seguridade social e tantos outras são

ameaçadas por medidas que as desconfiguram e eliminam, como a Emenda Constitucional

(EC) 95 que resulta na desconfiguração do Sistema Único de Saúde (SUS) enquanto sistema

universal e equânime de saúde, abalando um direito constitucional garantido na Constituição

de 88 (BRASIL, 2017).

O SUS é um sistema público brasileiro de prestação de serviços de saúde para a

população desenvolvidas no âmbito federal, estadual e municipal. As ações do sistema são

voltadas para a promoção da saúde, prevenção e tratamento de doenças, além de intervenções

sobre o ambiente onde se vive e trabalha, ainda prevê o controle de qualidade e

desenvolvimento de pesquisa e produção de medicamentos, equipamentos e outros insumos

necessários para realização das ações sanitárias no país (NORONHA, LIMA E MACHADO,

2008).

No modelo de desenvolvimento hegemônico atual, o mercado globalizado é

configurado por meio da reestruturação produtiva, feita via vulnerabilidade institucional

presente nos países de economia semiperiférica (PORTO; FREITAS, 1997). Uma economia

capitalista e nacional, baseada na exploração e exportação de "commodities" minerais e

agrícolas voltados para as necessidades do mercado internacional tem gerado fortes impactos

com a retração do mesmo, devido à crise do capital - ainda reflexo da grande crise do

capitalismo financeiro internacional, dos anos 2008 e 2009, está diretamente associada com a

contração mundial da atividade econômica. Consequentemente, a tomada de decisão do

Estado se volta para o peso que o capital tem sobre os planos de desenvolvimento do país.

Uma série de mecanismos e regras facilitadoras resultam na injusta distribuição de riqueza,
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que apesar de fruto da produção da Nação, não é distribuída como tal, gerando a manutenção

de um país extremamente injusto (BRASIL, 2017).

A ideia do pensamento colonial/abissal, uma das proposições de Boaventura, deriva

da proposta de entender a forma de dominação moderna do capitalismo, colonialismo e

patriarcado que exclui as pessoas da condição de seres humanos, assim como seus direitos e

saberes, essa tríplice constitui uma visão eurocêntrica que nega, desqualifica e invisibiliza

outras visões (PORTO, 2017).

A linha abissal, invisível, está por trás dos atos de racismo, xenofobia e outras

violências contra indígenas, favelados, mulheres e entre outros. Essa linha também divide, de

forma metafórica, as duas grandes realidades na qual convivemos: (i) O Norte Global, onde

se encontram os países que ao longo da história colonizaram e dominaram outras sociedades

e que possuem sua visão centrada no eurocentrismo e no capitalismo globalizado. Uma

realidade baseada na ciência, no Direito e no Estado; (ii) O Sul Global, além de sua

característica geográfica (os países do sul têm a característica em comum de terem sido

colonizados pelos países do norte) é o local no qual o sofrimento provocado pelo capitalismo,

colonialismo e pelo patriarcado são evidentes (PORTO, 2017).

O pensamento abissal possibilita a reflexão sobre um Norte dentro do Sul, ou seja,

apesar do reconhecimento do fim das colônias na geopolítica mundial, não foi o fim do

colonialismo que ainda encontra-se presente nos países do Sul. Este modelo estende-se desde

a dominação capitalista à invisibilidade da existência dos sujeitos e saberes, onde coexistem

diversas formas de violência e exploração. Dessa forma pode-se compreender a omissão das

elites e classe média perante as diversas formas de violência e massacre dos grupos excluídos

pela linha abissal (PORTO, 2017).

A colonialidade do saber através do capitalismo, colonialismo e patriarcado

invisibiliza e desperdiça os conhecimentos. Para que o Norte global possa afirmar sua

universalidade e modernidade, as práticas e saberes populares do outro lado da linha devem

continuar sendo desvalorizadas (SANTOS, 2007; 2014). A sociologia das ausências e das

emergências são necessárias para superar o pensamento abissal. A sociologia das

emergências junta a realidade vivida com as expectativas para a construção de um futuro de

possibilidades a partir de movimentos que buscam quebrar as monoculturas de saber e poder.

O pensamento alternativo para refletir as lutas e as utopias, repensar o papel do Estado, das

políticas públicas e a convivência entre os países é fundamental frente ao pensamento de uma

globalização alternativa (PORTO, 2017; SANTOS; ARAÚJO; BAUMGARTEN, 2016).
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A sociologia das ausências nos permite ampliar o tempo atual com os saberes que

foram negados durante o processo de invisibilização, substituindo as monoculturas por

ecologias de saberes que resulta da emergência política de povos do outro lado da linha

abissal (sul) como resistência ao capitalismo global - globalização contra hegemônica e

também do fator de proliferação sem precedentes de alternativas, dando consistência a um

pensamento pluralista e propositivo (SANTOS; ARAÚJO; BAUMGARTEN, 2016;

SANTOS, 2007).

Desconstruir e descolonizar com a presença dos sujeitos, povos e culturas

invisibilizadas pelo pensamento colonial eurocêntrico faz parte da proposta da epistemologia

do sul e das ecologias dos saberes, descolonizar as formas de pensar e sentir para criação de

outras alternativas e de luta pelo reconhecimento de outras formas de saber que ultrapassem

as classificações de avançado-primitivo ou científico-ignorante, reconhecer o fim do

colonialismo com os processos de independência, não finaliza o domínio e poder dos países

do Norte sobre os saberes do Sul (PORTO, 2017).

O pensamento descolonial se resume ao esforço de superar a lógica da colonialidade,

que se esconde por trás da modernidade das potências centradas no eurocentrismo

(MIGNOLO, 2017). A estrutura de poder colonial produziu discriminações que hoje são

denominadas como "raciais", étnicos, "antropológicos" a depender da população em questão.

É difícil não perceber que a maioria dos explorados, dominados e discriminados são

justamente os integrantes das raças, dos grupos étnicos, ou das nações em que as populações

foram colonizadas e subjugadas no processo de formação do Norte moderno (QUIJANO,

1992).

A colonialidade é o termo aplicado para se referir ao modo de dominação no mundo

atual, desde que o colonialismo como uma ordem de política explícita foi abolida, entretanto

já não se pode dizer o mesmo das formas de exploração e dominação que permaneceram

entre os povos derivadas das relações coloniais de períodos anteriores e que constituem a

colonialidade vivida nos dias atuais, no domínio do conhecimento e das relações de poder

entre os países (QUIJANO, 1992).

As repúblicas surgem com a promessa de uma nova ordem mundial, entretanto os

benefícios entre as nações não se distribuem igualmente apesar da luta dos trabalhadores. O

neocolonialismo estabelecido é a nova forma para manter a exportação de matéria prima,

criando o ambiente propício para manutenção da subordinação de classe, étnica e feminina

ainda baseada na visão eurocêntrica e patriarcal (BREILH, 2003).
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Viver sob o patriarcado é evidente quando se pensa nas estruturas de poder dentro da

sociedade está em mãos masculinas, ao se lembrar das forças armadas, indústria, tecnologia,

universidades, ciência, cargos políticos, em suma, o poder se encontra nos homens

(MILLETT, 2000). É patriarcal a sociedade que se estrutura pela dominação dos homens

sobre as mulheres. Ao longo do tempo as instituições sofreram transformações, mas a

dominação masculina permanece (MIGUEL, 2017). As relações de subordinação direta de

uma mulher para um homem foram em grande parte substituídas por estruturas impessoais de

vantagens e oportunidades que pesam em prejuízo para as mulheres (OKIN, 1989).

O capitalismo caracteriza-se pela exploração, em grande parte do homem pelo

homem, expressão que fortalece a ideia do gênero masculino como humano universal

(MIGUEL, 2017). Como formulado por Danièle Kergoat (1978), “Patriarcado e capitalismo

se combinam e exploram dominando e dominam explorando”.

O documento orientador 1ª CNVS reconhece a complexidade da realidade brasileira e

demanda que a vigilância em saúde oriente-se de forma universal, integrada, participativa e

territorial, protagonizando a sociedade e os trabalhadores da vigilância. Compete à vigilância

em saúde verificar as condições de vida e saúde das populações para promover intervenções

nos territórios. O trabalho da vigilância deve recair sobre diversas áreas: (i) nas políticas e

mecanismos regulatórios de todos os setores econômicos, sociais e ambientais que tenham

relação com a saúde; (ii) na rede de atenção à saúde, considerando todos os seus

dispositivos; (iii) e junto à sociedade, integrada aos territórios (BRASIL, 2017).

Instrumentos legítimos para racionalizar as formas de financiamento e gestão dos

sistemas estaduais e municipais de saúde, propondo ampliação da autonomia política dos

municípios, circundaram o processo de construção do Sistema Único de Saúde (SUS). Palco

da disputa entre modelos assistenciais diversos, o SUS é campo para competição entre o

modelo médico assistencial privatista focado na assistência médico hospitalar e serviços de

apoio diagnóstico e terapêutico e o modelo sanitarista - campanhas, programas especiais e

ações de vigilância (TEIXEIRA et al, 1998).

A vigilância em saúde tem uma função essencial no SUS, sendo responsável pela

produção de informação para ação e intervenção que reduzem riscos e promovam a saúde nos

territórios em articulação com as Redes de Atenção à Saúde. Considerando os complexos

fenômenos econômicos, ambientais, sociais e biológicos que determinam o nível e a

qualidade da saúde dos cidadãos brasileiros (BRASIL, 2017).
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A vigilância é uma área estratégica para saúde pública e coletiva, mas que

permaneceu sem o devido aprofundamento teórico e político por muito tempo. De acordo

com a Portaria 3.252 de 2009 do Ministério da Saúde, a vigilância em saúde é responsável

por diferentes sub áreas e setores: vigilância epidemiológica, sanitária, em saúde ambiental,

promoção da saúde e análise de situação de saúde. Historicamente a vigilância pode ser

considerada como a área da saúde pública e coletiva que incide diretamente sobre os

determinantes sociais em saúde e no modelo de desenvolvimento do sistema de saúde, sendo

de extrema importância para manutenção da saúde dos cidadãos (PORTO, 2017).

O conceito da vigilância como instrumento da saúde pública tem suas raízes nos

avanços da bacteriologia e parasitologia, no final do Século XIX, a partir do desenvolvimento

de técnicas de controle de vetores, saneamento ambiental e educação sanitária, com o

propósito de combater às doenças infecciosas e parasitárias (ARREAZA, 2010). Foi a partir

do aprimoramento das técnicas não apenas para a erradicação das doenças, mas para o

controle, que houve a expansão da noção sobre a vigilância, para além das doenças

infecto-contagiosas (TEIXEIRA; PAIM; VILASBÔAS, 1998).

Em 1963, Langmuir, epidemiologista norte americano e um dos principais mentores

do desenvolvimento da vigilância como instrumento de saúde pública, apontou que a

vigilância é o monitoramento continuado da distribuição e tendências de incidências de

doenças a partir da coleta sistemática, consolidação e avaliação de dados relevantes, assim

como a regular disseminação das informações para todos que necessitam (ARREAZA, 2010).

Langmuir reconhece a importância entre as interfaces e foi cauteloso ao trazer um

conceito que resguarda a vigilância da responsabilidade sobre ações diretas de controle e da

epidemiologia no sentido de método. Era favorável a vigilância como uma aplicação da

epidemiologia dentro da saúde pública, denominada como inteligência epidemiológica.

(WALDMAN et al, 1998).

A inteligência epidemiológica é muito mais do que a vigilância de uma lista de

doenças determinadas e do acionamento de respostas rápidas, ela considera um conjunto de

ações dos mais diversos setores governamentais. O conceito possui uma dimensão

multisetorial no que tange a organização dos serviços em emergências de saúde pública e da

atenção básica, atento para as ameaças à saúde pública. São ações de inteligência

epidemiológica: a avaliação de risco, as estratégias de prevenção e de proteção, os

subsistemas de informações, as salas de situação, a análise geográfica, dentre outras

estratégias que possibilitem rearranjar as políticas públicas, compartilhar recursos para
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formar comunidades de inteligência epidemiológica para enfrentar emergências em saúde

pública e os desastres (RODRIGUES-JÚNIOR, 2012).

Em 1965, com a criação da Divisão de Doenças Transmissíveis da Organização

Mundial da Saúde (OMS), a vigilância como qualitativo da epidemiologia é consagrada.

Tema que foi amplamente abordado pelo epidemiologista tcheco, Karel Raska, no ano

anterior. Ele propôs que a vigilância deveria adquirir o qualitativo “epidemiológica”

(vigilância epidemiológica) convergindo para as ações de controle, mas ainda respeitando as

particularidades de cada doença (WALDMAN et al, 1998).

Durante o século XX, o conceito de vigilância foi expandido com o desenvolvimento

de diferentes sistemas e métodos de coleta, análise e difusão dos dados. O conceito de

vigilância obteve uma proporção mais abrangente, não necessariamente atuando na ação

imediata de controle ao problema de saúde, mas como uma autoridade responsável pelo alerta

e orientação dos setores competentes para que pudessem tomar a decisão adequada

(ARREAZA, 2010; LANGMUIR, 1963).

A partir da 21ª Assembléia da OMS de 1968, a vigilância foi adotada como uma

função essencial da saúde pública (RASKA, 1966). A campanha de erradicação da varíola

nas décadas de sessenta e setenta foi um marco que contribuiu para a ampla utilização desse

instrumento na saúde pública, independente do modelo de saúde adotado. Dessa forma, a

ampliação do conceito de vigilância passou a abranger de forma orgânica as medidas de

controle que começaram a serem vistas como ações de controle e de inteligência

epidemiológica para a formulação das intervenções do setor de saúde (WALDMAN, 1998;

WALDMAN et al, 1998).

Também na década de 70, a vigilância passa a ser aplicada no acompanhamento de

malformações congênitas, envenenamentos na infância, leucemia, abortos, acidentes, doenças

profissionais, outros eventos adversos à saúde relacionados a riscos ambientais, como

poluição por substâncias radioativas, metais pesados, utilização de aditivos em alimentos e

emprego de tecnologias médicas, tais como medicamentos, equipamentos, procedimentos

cirúrgicos e hemoterápicos (WALDMAN et al, 1998).

Durante os anos oitenta, foi delimitada a prática epidemiológica nos serviços de saúde

como a coleta, análise e interpretação dos agravos de saúde que afetam a população, estando

integrada com a rápida disseminação das informações para os responsáveis pela prevenção e
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controle dos agravos (ARREAZA, 2010; THACKER et al, 1986, THACKER;

BERKELMAN, 1988).

Em 1988, os autores Thacker e Berkelman (1998) abordam em seu trabalho o limite

da prática da vigilância e a apropriação do termo “epidemiológica” para se referir à vigilância

na saúde pública. Ambos enfatizam que as atividades desenvolvidas pela vigilância

estabelecem-se antes da implementação de pesquisas e da elaboração de programas para o

controle de eventos prejudiciais à saúde. Ou seja, a vigilância não abrange as pesquisas nem

as ações de controle, essas práticas da saúde pública: - 1. Vigilância; 2. Pesquisa; 2. Ações de

controle - estão relacionadas, mas são independentes (WALDMAN et al, 1998).

A epidemiologia é uma uma disciplina abrangente que incorpora a pesquisa e se

aplica nos serviços de saúde além da vigilância, portanto o uso do termo “vigilância

epidemiológica” para denominar a vigilância não é o mais adequado. Acresce os motivos

para essa inadequação de nomenclatura como a indução a confusões envolvendo a aplicação

da epidemiologia, reduzindo-a apenas ao acompanhamento de eventos adversos de saúde.

Portanto, Thacker e Berkelman (1998) propõem a adoção da denominação “vigilância em

saúde pública” objetivando evitar confusões e respeitar a delimitação de cada campo da

saúde pública. A nova denominação, então, passou a substituir o termo vigilância

epidemiológica e passou a ser amplamente utilizado desde o início dos anos 90 (WALDMAN

et al, 1998).

Nos anos de 1980 e 1990 a Medicina Social Latino Americana (MSLA) impulsionou

o debate em torno dos possíveis avanços no planejamento e organização de sistemas e

serviços de saúde. O autor argentino, Pedro Luiz Castellanos, enfatizou a importância da

análise das condições de vida das populações e dos processos de saúde-doença para enfrentar

as desigualdades sociais (PORTO, 2017).

No Brasil é durante os anos noventa, frente a crise do setor saúde no país, que

mudanças para a democratização das práticas de saúde no SUS são defendidas pelo

movimento sanitário, diante da necessidade de reorganizar o setor perante os princípios de

universalização, integralidade e equidade na prestação dos serviços (ARREAZA, 2010). Esse

fato implicou na reorganização das ações de vigilância para além do processo de

saúde-doença, objetivando a identificação dos determinantes sociais da saúde coletiva e

individual (TEIXEIRA; PAIM; VILASBÔAS, 1998).
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Na década de 1990, o debate sobre vigilância em saúde e participação popular começa

a ser articulado pelo educador Victor Vincent Valla, pensada como uma monitorização civil

da saúde baseada na construção compartilhada do conhecimento e na ouvidoria coletiva, o

diálogo como fenômeno humano e direito de todos, com alicerce na cultura local e na

educação popular de Paulo Freire considerando a realidade social econômica vivida

(SEVALHO, 2016).

Valla (1993) aponta a importância da proposta da “epidemiologia comunitária”

trabalhada pelo autor Tognoni (1991, 1997) na vigilância civil. A proposta consiste em munir

a comunidade com informações pertinentes sobre a história e os processos de determinadas

enfermidades, de distribuição e linguagem acessível, para que ela possa se livrar das doenças

a partir da criação de senso de autoconsciência, processo fundamental para o

desenvolvimento da vigilância civil (SEVALHO, 2016).

Para Sevalho (2016), a vigilância civil da saúde considera o saber teórico e prático

vinculado aos campos da vigilância e da educação em saúde embasados na educação popular

de Paulo Freire. A educação popular de Paulo Freire é um método de construção de uma nova

consciência social no qual educadores e educandos se encontram em relação de cunho

horizontal e solidária, para que os sujeitos assumam um papel participativo que possibilite a

transformação da curiosidade ingênua em curiosidade crítica (STOTZ, 2009; FREIRE, 1977).

De acordo com Sevalho (2016) a vigilância civil pode ser uma vertente da vigilância

em saúde que engloba a participação popular e contribua para a transformação social

complementando a tradicional vigilância. Entretanto, mesmo após a Constituição Federal de

1988 e da própria criação do Sistema Único de Saúde, o campo da vigilância permaneceu

sem uma política e definições claras sobre sua atuação, principalmente no âmbito municipal

(PORTO, 2017).

Surgiu então, a proposta de vigilância da saúde que se desenvolveu a partir dos

conhecimentos em epidemiologia e das ciências sociais em saúde visando enfrentar de forma

assertiva os problemas em territórios e grupos populacionais específicos, apoiado em em

ações intersetoriais e setoriais de promoção da saúde, prevenção de riscos e agravos, do

mesmo modo que na reorganização da assistência médico-ambulatorial e hospitalar. A

proposta foi um reflexo da disputa já existente nos congressos de epidemiologia entre as duas

vertentes da vigilância (PORTO, 2017).
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A vertente restrita, de caráter operacional e que mais tarde veio a se consolidar como

vigilância em saúde direciona-se para o controle de agravos específicos e com as técnicas

modernas da saúde pública. Vertente essa que veio a assumir a hegemonia nas instituições do

Ministérios da Saúde e do SUS. Mesmo tendo incorporado as inovações e avanços

conceituais na sua metodologia, não conseguiu contemplar uma reorganização dos serviços

de atenção, mantendo-se congelada em “bunkers” especializados e não articulados entre si,

principalmente no nível municipal, aumentando as lacunas entre a teoria e a prática (PORTO,

2017).

A vertente ampliada tem como base o modelo de vigilância da saúde que está em

consonância com a Saúde Coletiva e o espírito da Reforma Sanitária para um setor saúde

promotor de políticas de transformação e enfrentamento das desigualdades sociais, atuando

nos determinantes sociais. Como modelo contra-hegemônico, ele se mantém na academia e

em algumas experiências específicas e pontuais, em locais no qual a população e os órgãos

fiscalizadores conseguem interagir entre si e consolidar uma prática de vigilância integrada

(PORTO, 2017).

A vigilância da Saúde corresponderia a um modelo assistencial que incorpora e supera

os modelos vigentes (TEIXEIRA; PAIM; VILASBÔAS, 1998). O modelo atual e

hegemônico de vigilância, com os campos separados não constituem a ideia de emancipação

e articulação. Para o processo ser emancipatório a população é parte obrigatória. Os

“bunkers” especializados, reforçam as lacunas no enfrentamento aos determinantes sociais e

na gestão e autonomia do processo de vigilância (PORTO, 2017).

Em áreas periféricas dos centros urbanos e grandes cidades, o Estado ainda apresenta

dificuldade na execução de políticas de promoção e prevenção à saúde aumentando a ênfase

na discussão por modelos alternativos à forma atual de Vigilância em Saúde (ARJONA,

2017). A partir das experiências relacionadas a movimentos sociais afetados por grandes

empreendimentos e como enfrentamento das vulnerabilidades sociais surge o conceito da

vigilância popular em saúde:

Vigilância popular da saúde consiste em olhar e intervir junto

ao Estado vulnerabilizador, promovendo ações relacionais

dialógicas que provoquem momentos cuja intenção é ter um

potencial libertador da opressão ideológica da civilização do

capital (ALVES, 2013, p.186).
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A concepção de vigilância popular em/ da saúde se apresenta como forma de controle

social, através da relação entre as instituições de ensino e pesquisa com movimentos sociais,

especialmente através de processos de formação em saúde. O desenvolvimento teórico do

termo ainda se encontra incipiente, por tanto, a vigilância popular em saúde não possui um

conceito teórico bem definido, mas se apresenta como uma necessidade social que emerge da

reconstrução dos modelos formais de vigilância em saúde a partir do conhecimento

técnico-científico em diálogo com saberes populares. Ainda de acordo com Arjona, "O

empoderamento da população, através do encontro de saberes técnico-científicos com saberes

populares, frente a questões relacionadas aos riscos à saúde humana é base para refletir sobre

a concepção de vigilância popular em saúde” (ARJONA, 2017).

Entretanto, o modelo hegemônico reconhece a importância de uma vigilância de base

comunitária, democrática e participativa para enfrentamento das iniquidades. Se mostraram

importantes e se manifestaram quando analisados os marcos político-institucionais na

experiência de enfrentamento à epidemia da AIDS, da Rede Nacional de Saúde do

Trabalhador e da Trabalhadora e dos Comitês de Mortalidade Materna (BRASIL, 2017).

Como extensão da 15ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 2015, e dos

fortes debates ocorridos no Conselho Nacional de Saúde (CNS) a 1ª Conferência Nacional de

vigilância em saúde (CNVS) teve como objetivo orientador “Propor diretrizes para a

formulação da Política Nacional de vigilância em saúde e o fortalecimento de ações de

Promoção e Proteção à saúde” dentre os sub eixos estratégicos discutidos está “a vigilância

em saúde participativa e democrática para enfrentamento das iniquidades em saúde”

evidenciando a necessidade de estratégias para superar as dificuldades enfrentadas pelo atual

modelo hegemônico de vigilância (BRASIL, 2017).

3.2 - Os Potiguaras e a Covid-19

Em 30 de dezembro de 2019, as autoridades da província de Hubei na China

notificaram ao Centro de Controle de Doenças do país sobre o que sabemos atualmente ser o

novo Coronavírus (Covid-19). A partir de então uma série de ações foram adotadas e em 22

de janeiro de 2020 o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública

(COE-COVID-19), do Ministério da Saúde (MS) coordenado pela Secretaria de Vigilância

em Saúde (SVS) foi ativado com o objetivo de nortear a atuação do MS na resposta à

possível emergência de saúde pública, buscando uma atuação coordenada (BRASIL, 2020b).

22



O novo coronavírus, também chamado de SARS-CoV-2, é responsável por causar a

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) ocasionando complicações respiratórias (DE

SOUZA OLIVEIRA; DE MORAIS, 2020). A transmissão é fácil de ocorrer, pode se

disseminar de pessoa para pessoa por meio de gotículas liberadas pela fala, espirro, tosse e

através do contato com superfícies contaminadas, como também por meio de aerossóis,

partículas microscópicas que ficam suspensas no ar facilitando sua dispersão (GODRI

POLLITT, 2020). Os sintomas identificados, geralmente, são: febre, tosse, fadiga, dispneia,

perda de olfato e paladar, dor de cabeça, garganta e diarreia (ZHENG et al., 2020).

Como citado anteriormente, a infecção pela Covid-19 é muito simples e direta, além

de muitos assintomáticos (a pessoa infectada não apresenta sintomas, podendo transmitir o

vírus para outros sem saber que está infectada) portanto o isolamento e distanciamento social

têm sido estratégias amplamente adotadas no combate ao novo vírus. Do ponto de vista

epidemiológico a mobilidade de distância curta que se refere às que se faz dentro do

município (ir ao trabalho, à escola e etc) são a principal causa de disseminação do vírus,

enquanto a mobilidade de distância longa, entre municípios, é responsável por espalhar a

doença para outras regiões, desse modo barreiras sanitárias têm sido adotadas na tentativa de

impedir o avanço da Covid-19 e reforçar o distanciamento social, controlando a circulação

das pessoas no território (FERREIRA, 2020).

Em decorrência dos efeitos da Covid-19 milhares de pessoas morreram ao redor do

mundo, o Brasil chegou em julho de 2020 como o país com o maior número de mortes. Os

povos indígenas foram proporcionalmente os mais afetados pelo vírus, uma tragédia sem

paralelos na história recente. As organizações indígenas como as que compõem a APIB

(Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) iniciaram estratégias para combate à

disseminação do Coronavírus com a contribuição inexpressiva dos órgãos públicos FUNAI

(Fundação Nacional do Índio) e SESAI (Secretaria Especial de Saúde Indígena) (DO

BRASIL, 2020).

Os povos da área do Nordeste sofreram um forte impacto com a pandemia de

Covid-19, principalmente os povos do campo, da floresta e das águas. Por iniciativa própria a

APIB e suas organizações de base como a Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste,

Minas Gerais e Espírito Santo (APOINME) desenvolveram ações que vão desde o processo

de acompanhamento dos casos de infecção e óbitos até aquelas voltadas para o apoio e

estruturação dos territórios e para o fortalecimento das capacidades de resistência e de

enfrentamento, como a criação e apoio de centenas de barreiras sanitárias para impedir a
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chegada do vírus nas comunidades indígenas. A APOINME é uma Organização Indígena

regional, que apoiou diretamente as barreiras sanitárias implementadas nos territórios dos

Potiguaras no estado da Paraíba (DO BRASIL, 2020).

Potiguaras se refere à denominação dos índios que habitavam o litoral do nordeste do

Brasil no século XVI, aproximadamente entre o perímetro das cidades que se conhece hoje

como João Pessoa (Paraíba) e São Luís (Maranhão). As variantes dos nomes que se

encontram nos registros históricos são: Potygoar, Potyuara, Pitiguara, Pitagoar, Petigoar,

entre outros, não existe um acordo sobre o significado do nome, mas grande parte traduz

como “pescadores de camarão” ou “comedores de camarão” (MOONEN, 1982).

A palavra “paraíba” provavelmente tem origem tupí e significa: pa’ra (rio) e a’iba

(ruim, impraticável a navegação). O território da Paraíba era um dos mais densamente

povoados no Brasil durante o descobrimento. Duas nações tupís: os Tabajaras e os Potiguaras

ocupavam as margens do Rio Paraíba até o litoral, enquanto o interior era dominado pelo

povo Tapuia, os Cariris (BRASIL, 1991). É difícil calcular a quantidade exata de Potiguaras

durante o século XVI, mas de acordo com documentos históricos pode-se admitir que em

1500 os Potiguaras contavam com mais de cem mil pessoas (MOONEN, 1982).

Durante o período colonial a Paraíba pertencia à Capitania de Itamaracá. O contato

dos Potiguaras com os brancos se dá desde as primeiras tentativas europeias de colonização e

comércio por parte dos portugueses, franceses e holandeses (VIEIRA, 2021). Desde as

notícias mais antigas que se tem conhecimento, está evidenciado a presença dos índios

Potiguaras no litoral do estado, principalmente na região da Baía da Traição, onde ocorreram

muitas lutas entre os conquistadores e o povo Potiguara (BRASIL, 1991).

A luta entre os Potiguaras e os portugueses ficou insustentável para as capitanias da

região: Itamaracá e Pernambuco, demandando a intervenção enérgica da coroa (BRASIL,

1991). Após longos conflitos envolvendo os Potiguaras e os invasores portugueses, a região

entre os estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará foi conquistada

(DANTAS; SAMPAIO; CARVALHO, 1992).

Após a conquista da Paraíba, os portugueses se empenharam em catequizar os índios,

de acordo com Wilson Seixas, os jesuítas dedicaram-se a coibir os abusos dos invasores e a

um trabalho de catequese nas aldeias espalhadas pelo litoral do estado. Nessa época algumas

leis já haviam sido estabelecidas a favor dos índios, que proibiam sob qualquer pretexto, o

cativeiro dos povos, entretanto os portugueses os continuavam a escravizar (BRASIL, 1991).
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O processo de colonização estabeleceu uma relação de dominação direta política,

social e cultural dos conquistados. O processo envolveu a concentração brutal dos recursos

sob o controle da minoria europeia, assim como foi o início de uma repressão sistemática de

crenças, ideias, imagens, símbolos e conhecimentos específicos que não possuíam valor para

o dominador colonial, mas que constituía a identidade do povo (QUIJANO, 1992).

Toda repressão recaiu sobre as formas de conhecer, produzir conhecimento, símbolos

e significados sobre os instrumentos de expressão próprios da comunidade que passaram a

utilizar os padrões impostos pelos dominantes como o uso de suas crenças e imagens

referentes ao sobrenatural, por exemplo, o que constituía um meio eficaz para o controle

social e cultural (QUIJANO, 1992).

Muitos conflitos continuaram acontecendo entre as partes, mas foi em 1592 e 1594

que ataques organizados dos portugueses contra os Potiguaras ocorreram, além do forte e

organizado massacre português, o povo Potiguara ainda enfrentou, no final do século XVI,

uma epidemia de varíola que liquidou parte da população indigena Potiguara (BRASIL,

1991).

Por terem fornecido abrigo aos invasores holandeses na época em que os portugueses

já estavam de fato estabelecidos no Brasil (1625), os Potiguaras viveram o momento mais

violento e cruel, foram punidos exemplarmente, através de castigos, dispersão forçada e

extermínio a partir da guerra estabelecida pelos portugueses para expulsar os holandeses. Os

Potiguaras aldeados perderam pouco a pouco, sua capacidade de resistência perante as ordens

coloniais e eram até mesmo já recrutados como mão-de-obra pelos proprietários locais,

submetidos à força pelo colonizador (BRASIL, 1991).

Apenas no século XIX, com a vinda da família real para o Brasil (1808) que foi

possível a garantia de certos direitos aos índios sobre suas terras. Em nome da Coroa os

índios foram aldeados e dado o direito sobre pedaços de terras, os títulos eram assinados pelo

rei - a quem deviam mostrar fidelidade. Entretanto, a real situação vivida pela população

índigena era de políticas que procuravam deslegitimar a posse e os direitos tradicionais

(VIEIRA, 2021).

Como uma das iniciativas para descaracterizar os direitos dos índios estava o envio de

engenheiros às províncias que haviam solicitado divisão de terras de aldeamentos alegando

que nesses lugares não haviam índios, com a real intenção de lotear as terras. Em 1865, foi

enviado à Paraíba o engenheiro Gonçalves Justa Araújo para realizar a demarcação das terras
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Potiguaras. Considerando as doações feitas pela Coroa, a terra foi dividida em lotes

individuais, doados às famílias que ali residiam sem considerar os critérios culturais de posse

coletiva e colaborando para a dissociação do grupo, pois grande parte dos títulos foram

perdidos ao longo do tempo (VIEIRA, 2021).

A luta pelo território também se desenvolveu no século XX, com as tentativas dos

governos estaduais para deslegitimar os aldeamentos feitos pela Coroa. A história dos

Potiguaras está interligada às imposições sofridas nos processos de aldeamentos e conflitos

territoriais que se estenderam ainda por muito tempo (VIEIRA, 2021).

O território impacta diretamente na saúde dos indivíduos que se encontram naquele

espaço, pois caracteriza-se por uma população vivendo em um tempo e espaço determinado,

com problemas de saúde definidos e, em geral, com determinantes sociais específicos, esse

espaço determina uma limitação de espaço, um perfil histórico, demográfico, epidemiológico,

político, social e cultural e que forma, ao mesmo tempo, um território em permanente

construção (GONDIM et al, 2008; SANTOS; RIGOTTO, 2010).

Atualmente, o território dos Potiguaras possui uma população estimada de 20 mil

habitantes distribuídos em 32 aldeias nos municípios do Estado da Paraíba: Baía da Traição,

Marcação e Rio Tinto. As aldeias constituíam três Terras Indígenas (TI) demarcadas de

forma contínua, sendo elas : Potiguara, Jacaré de São Domingos e Potiguara Monte-Mor

(VIEIRA, 2021; GOMES; SILVA, 2021).
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Figura 1. Localização das terras indígenas e aldeias Potiguara na Paraíba.

Fonte: CARDOSO; GUIMARÃES, 2012, p. 109.

Os municípios onde os Potiguaras se localizam, possuem relação com a constituição

dos aldeamentos missionários, assim a localização dos Potiguaras nas faixas de terras que

ocupam estão ligadas aos processos históricos que se deram nos séculos XVIII e XIX. De um

lado estão os Potiguaras da Baía da Traição que obtiveram oficialização no século XX e do

outro, os Potiguaras de Monte-Mór, reconhecidos durante o século XXI, mas que ainda

enfrentam perseguições (VIEIRA, 2021).

Dentro das aldeias, os grupos domésticos se dão a partir da residência do casal-chefe

que ocupa a posição central, como família conjugal monogâmica - um casal e filho(s) e

aumenta conforme os filhos se casam. A herança revela a descendência, possibilitando a

reprodução do grupo doméstico, que acontece a partir do momento em que se herda as

benfeitorias para preservação da terra. Existe uma divisão bem simples entre os Potiguaras
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que reconhece os índios como aqueles que têm a descendência de um antepassado indígena e

os não indígenas como aqueles que não possuem sangue indígena  (VIEIRA, 2021).

O nome próprio de cada filho, em geral, possui o nome de ambos os pais. Entretanto,

quando o índio se casa com uma particular (não indígena) o descendente recebe apenas o

nome do pai, já que em alguns casos o nome da esposa é alterado com o nome da família do

esposo. Quando se trata da união de um particular com índia, a descendência recebe o nome

de ambos, pois o nome da mulher, em geral, não é alterado - independente da posição do pai

os descendentes incorporam seu nome (VIEIRA, 2021).

Nos dias atuais, os indígenas se encontram em um momento no qual existe uma

tensão entre os mundos que vivem, de um lado o mundo indigena e do outro o mundo urbano

ocidental dominante. Constituem duas formas de sociedades com tradições linguísticas,

valores, estruturas e práticas sociais diferentes que geram o desafio de preservar a sua cultura

e ao mesmo tempo ter plenos direitos na sociedade nacional (MEENTZEN, 2001). Dentro

das comunidades pode-se verificar essa tensão relacionada aos papéis ocupados pelos homens

e mulheres devido aos avanços dos direitos femininos em contrapartida às tentativas de

preservar as estruturas de relacionamento sociais já pré-estabelecidas culturalmente.

O gênero é um elemento parte das relações sociais e de poder que se manifesta em

níveis diferentes em cada cultura. Segundo Connell (1995) o gênero possui uma estrutura

organizada na qual se sobrepõem muitas lógicas divergentes. O autor também reconhece esse

fenômeno como um modelo social de cada cultura, como produto e produtor da história

(MEENTZEN, 2001).

Enquanto sexo se refere ao estado biológico de ser homem ou mulher, gênero alude a

condição social de ser homem ou mulher. O gênero se assemelha a variáveis como classe,

etnia, nacionalidade e religião e serve para medir as diferenças existentes entre os papéis dos

homens e mulheres nas suas atividades, responsabilidades, oportunidades e obstáculos. É

também uma variável dinâmica pois de acordo com a mudança de normas e valores culturais

e sociais, os papéis atribuídos aos homens e mulheres também variam ao longo do tempo

(MOSER, TORNQUIST, VAN BRONKHORST, 1998; MEENTZEN, 2001).

Quando analisada a relação de diferença de gênero, o stress entre a pessoa e a

sociedade podem desempenhar um papel importante especialmente quando se trata das

expectativas que algumas mulheres indígenas possuem dentro de suas comunidades por conta

das diferentes funções relacionadas aos papéis atribuídos culturalmente para homens e

28



mulheres. Com diferentes oportunidades, geralmente, as mulheres se encontram em

desvantagem em relação aos homens devido a várias razões (MEENTZEN, 2001).

Em diversas etnias indígenas do continente americano, a divisão do trabalho propende

a sobrecarregar as mulheres com muitas tarefas longas e com as responsabilidades de nutrir e

cuidar da saúde dos membros da família, cuidar da casa e etc. Os homens costumam ter

menos tarefas, mais curtas, mas com mais esforço físico, em diversas culturas, a

superioridade do homem é justificada pela sua força física (MEENTZEN, 2001). Ao longo da

história as mulheres tiveram seus direitos reprimidos e eram lhe dado papéis inferiores a sua

capacidade o que as limitavam, o ser feminino possui capacidade igual, até mesmo maior do

que é limitado pelos padrões masculinos (GOMES et al, 2021).

O desenvolvimento de uma economia doméstica baseada na lavoura, na pesca, na

coleta de crustáceos e moluscos, na criação de animais em pequena escala e no extrativismo

vegetal é possível graças à localização de grande parte das aldeias que se encontram próximas

aos rios, riachos ou córregos. Existem dois tipos de terrenos predominantes: os mais

elevados, que são pedregosos e com vegetação rasteira que necessitam de coivara -

desmatamento e limpeza do terreno - para plantação de mandioca, o principal produto da

região, plantio de feijão e milho. A partir da coivara, também são aproveitados as madeiras de

maior porte para construção de casas e produção de carvão. Esses solos “ariscos” também

possuem como característica o solo argiloso, chamado de massapê e que favorece o cultivo

da cana-de-açúcar (VIEIRA, 2021).

O outro tipo de terreno é o paul, localizado nas várzeas e campinas, o solo contrasta

muito com os ariscos, pois são úmidos já que estão localizados às margens de rios ou

córregos. Durante o período de chuva (dezembro e abril), as várzeas ficam muito molhadas, o

que impossibilita o plantio de milho e feijão. Independente da estação cultiva-se hortaliças

como alface, repolho e coentro e também algumas frutíferas - bananeiras e coqueiros.

Durante a seca (junho a novembro) é comum o plantio de mandioca, feijão e milho (VIEIRA,

2021).

Próximo aos cursos de água, os quais recebem influência das marés, são formados os

mangues, onde as atividades pesqueiras são intensificadas e atraindo pessoas de outras

aldeias. Ao longo dos anos, o curso dos rios vem sofrendo algumas intervenções, pelas

atividades de criação de camarões de água doce em viveiros, uma atividade econômica com

grande potencial. A pesca marítima é comum entre os moradores de aldeias próximas às

praias (VIEIRA, 2021).
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Nas aldeias Potiguara, grande parte das residências estão organizadas segundo o

princípio do paralelismo, com exceção das seguintes aldeias: das aldeias de Bento, Silva da

Estrada, Traiçoeira, Santa Rita e Cumarú; se aglomeram fora das linhas paralelas onde os

fundos de umas são os pátios e fronteiros de outras. No centro de algumas aldeias, existe uma

Igreja Católica e na sua frente, um cruzeiro, geralmente também possuem uma mercearia,

uma escola - mantida pelo Município e pela FUNAI - Fundação Nacional do Índio (VIEIRA,

2021).

As lideranças indígenas e a distribuição de poder entre os Potiguara se dá atualmente

através da nomeação de um Cacique Geral escolhido pelos próprios índios e da existência

dos caciques da aldeia, esse líder é nomeado pelos moradores da comunidade, sendo o

mediador entre a comunidade, o órgão tutor e a sociedade, procurando sempre administrar o

local da melhor forma possível (VIEIRA, 2021). Os processos políticos de constituição e

legitimação das lideranças considera o peso das responsabilidades dos líderes como

intermediários na relação entre a comunidade e as agências de contato, como a FUNAI, por

exemplo, importante fator já que a agência indigenista é responsável pela fiscalização e

vigilância do patrimônio indígena e necessita da colaboração das lideranças para tanto

(PALITOT, 2005).

Tensões são provocadas nos processos de constituição das áreas indígenas e de suas

estruturas políticas frente às agências de contato. Ao longo da história observa-se órgãos de

fora com o Serviço de Proteção ao Índio - SPI - (órgão extinto que se equipara a atual

FUNAI) articulando para tornar-se a instância máxima de decisão e controle dos recursos,

visando subordinar os índios que não aceitavam facilmente as intervenções e nomeavam

outro líder que de fato os representassem (PALITOT, 2005).

Foi a partir do processo de luta pela emancipação da liderança política dos Potiguaras

que alianças entre diversos caciques e outros líderes familiares se formaram para intermédio

de recursos para projetos agrícolas, cursos de capacitação, internações hospitalares e apoio às

mobilizações indígenas para demarcação de terra, assim como integrar organizações

indígenas: Conselho de Articulação dos Povos Indígenas no Brasil - CAPOIB e a Articulação

dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo - APOINME. O surgimento

de novos agentes locais em superação às lideranças tradicionais privilegiadas proporcionou

uma reorganização das formas de acesso e gestão aos recursos disponibilizados por

instituições, públicas ou não (PALITOT, 2005).
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Em suma, o exercício de poder e a legitimidade da liderança política entre os

Potiguaras resultam da capacidade de mediação entre os interesses do grupo e as agências de

contato (PALITOT, 2005). Na organização social política existe o Conselho das Lideranças,

que é formado pelos caciques das aldeias e o Cacique Geral. Este conselho é a maior

instância política do povo, é através dele que é gerido tudo que envolve o Povo Indígena

Potiguara da Paraíba. No início da Pandemia da Covid-19, este conselho passou a funcionar

como uma espécie de Comitê da Crise.

3.3  Atenção à Saúde Indígena

Ao longo da história, as políticas indigenistas - políticas do Estado dirigidas às

populações indígenas - caracterizaram-se pela forte intervenção do poder público que tinham

como base o pressuposto de que em algum momento os indígenas deixariam de existir como

grupos culturalmente diferenciados. Entretanto, tal suposição se mostrou equivocada, pois ao

contrário de desaparecer as comunidades indígenas cresceram demograficamente e

aumentaram suas pautas de reivindicações (GARNELO; PONTES, 2012).

A tutela foi uma medida jurídica que atribuiu aos órgãos indigenistas o direito de

decisão, ou seja, retirava o protagonismo das comunidades de decidir por suas vidas, as

instituições públicas indigenistas começaram a atuar através do Serviço de Proteção ao Índio

(SPI), que foi substituído a partir de 1967 pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) que

tinham por atribuição prestar assistência aos povos indígenas nas mais diversas áreas (saúde,

educação, direitos fundiários e outros) no entanto, tais instituições tinham dificuldade de

cumprir com suas atribuições, já que considerava o povo indigena como uma sociedade

passageira  (GARNELO; PONTES, 2012).

Na saúde os órgão enfrentaram as reivindicações por mudanças nas ações de governo

devido a insatisfação com a falta de suporte técnico e financeiro para o desenvolvimento das

ações sob sua responsabilidade, o que resultou em baixa qualidade e insuficiência na

assistência sanitária ofertada nas aldeias. Foi apenas com a promulgação da Constituição de

1988 que esse cenário começou a mudar, a partir do reconhecimento dos direitos dos povos

originários às suas terras, das políticas sociais diferenciadas e adequadas às suas

especificidades culturais, da autorrepresentação jurídico-política e da preservação de suas

línguas e culturas (GARNELO; PONTES, 2012; GARNELO, MACEDO E BRANDÃO,

2003).
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O Sistema Único de Saúde foi um produto da Reforma Sanitária, uma reforma técnica

e política na área da saúde, na década de 1980, que defendia saúde de qualidade para todos os

grupos populacionais do país (ESCOREL, 2008). Estender a assistência à saúde para todas as

regiões do país e a todos os grupos, caracteriza o SUS como uma política de proteção social

comprometida com a redução das desigualdades sociais e se apoia no sistema de seguridade

social como regime jurídico de cobertura universal, priorizando a Atenção Primária à Saúde

(APS) que visa atendimento eficiente, menos custoso, através de técnicas simples mas

eficientes (GARNELO; PONTES, 2012; SOARES, 2008; FLEURY E OUVERNEY, 2008).

Em razão das áreas remotas do território brasileiro, a universalização da APS

enfrentou dificuldades para interiorizar a cobertura de saúde. Mesmo o SUS sendo uma

política originalmente produzida pelo governo federal, ela foi ampliada para os estados e

municípios, constituindo a descentralização da política e das ações de saúde, delegando para

os sistemas municipais a responsabilidade sobre o planejamento e execuções dos problemas

da sua população (NORONHA; LIMA; MACHADO, 2008).

A partir do reconhecimento de que o modo de vida indígena apresenta singularidades

que devem ser respeitadas e de que o SUS não apresentava preparo adequado para atendê-las

surgiu o Subsistema de Atenção à Saúde Indigena (SASI) que se apresenta como um

subproduto do SUS, criado em 1999 pela Lei 9.836, conhecida como Lei Arouca,

homenageando o sanitarista e deputado Sérgio Arouca, quem propôs e lutou pela aprovação

dessa lei (GARNELO; MACEDO; BRANDÃO, 2003; SANTOS et al, 2008).

A Lei 9.836 estabelece que o subsistema de Atenção à Saúde Indígena deve levar em

consideração “ a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o

modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem

diferenciada e global” e assim como SUS deve ser descentralizado, hierarquizado e

regionalizado. Atendo uma demanda dos povos indígenas, a Lei 12.314/2010 instituiu a

Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) dentro da estrutura do Ministério da Saúde

que passou a gerir diretamente a atenção à saúde indígena, atentando-se para os aspectos

culturais, étnicos e epidemiológicos dos povos indígenas que vivem no Brasil.

O subsistema de Atenção à Saúde Indigena organizou unidades de ações de acordo

com a proposta dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) que são espaços

territoriais onde vivem os povos indígenas construindo-se como uma rede interconectada de

serviços de saúde capaz de oferecer cuidados de atenção primária à saúde indigena de acordo

com as necessidades da população, são 35 Distritos Sanitários ao longo do território
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brasileiro. Cabe aos DSEI ações de prevenção de doenças (vacinação, saneamento básico),

cuidados de saúde à população específicos, educação em saúde e outros serviços que

colaborem para o bem-estar do grupo étnico atendido pelo SASI (SANTOS et al, 2008).

Paralelamente ao processo de implantação do SASI, foi desenvolvido o Sistema de

Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI). O sistema foi planejado para funcionar em

módulos: a) demográfico; b) morbidade; c) imunização; d) saúde bucal; e) nutrição; f)

acompanhamento à gestação; g) recursos humanos, infraestrutura e saneamento. Atualmente,

apenas os módulos demográficos, de morbidade e de imunização estão em funcionamento e

possuem diferentes níveis de implementações nos DSEI (SOUSA, SCATENA; SANTOS,

2007). A informação e a tecnologia da informação em saúde intervém na consciência do

cidadão e no exercício do controle social, também nas estratégias de decisão do gestor de

saúde e nas articulações de saúde com as políticas públicas (BRASIL, 2016).

Figura 2. Dinâmica entre os diversos órgãos que atuam na saúde indígena.

Fonte: GARNELO; PONTES (2012, p.26)

Cada DSEI tem sua rede de serviço, um conjunto de unidades sanitárias nas quais o

atendimento é realizado de acordo com os níveis de complexidade. O posto de saúde é a

unidade mais básica do Distrito Sanitário e deveria haver pelo menos um em cada aldeia,

onde atua o Agente Indígena de Saúde. O nível seguinte de complexidade é o Polo-Base,

unidade que deve contar com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, responsáveis

pelos atendimentos das aldeias próximas, de acordo com a sua área de abrangência atuando

de modo articulado com o agente de saúde e realizando visitas periódicas de atendimento aos

comunitários (GARNELO; PONTES, 2012).
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As Casas de Saúde Indígena, antigas Casas do Índio, normalmente, estão

implementadas em sede municipais e acolhem os doentes encaminhados das aldeias e dos

polo-base, para receber tratamento na cidade, sua principal função é apoio ao paciente

indígena em trânsito, para exames ou tratamento, já que eles não possuem outro tipo de

suporte no espaço urbano. A última unidade de saúde é a de Referência, termo usado para

nomear o ambulatório que o paciente indígena é encaminhado para receber tratamento

médico mais complexo, não ofertado no DSEI. As unidades especializadas de referência

representam um nível fora do DSEI, são unidades parte dos sistemas municipais e estaduais

de saúde que devem agir articuladamente com o SASI (GARNELO; PONTES, 2012).

Figura 3. Rede de Serviços de Saúde nos DSEIs.

Fonte: DESAI. Ministério da Saúde, 2008. Consórcio IDS-SSL-CEBRAP¹, 2009.

GARNELO; PONTES (2012, p.29 ).

O DSEI Potiguara é dividido em três pólos bases que servem de referência para todas

as aldeias do território, esses contam com um equipe volante de médicos, dentistas e

enfermeiros para realizar os atendimentos nas comunidades. Das 32 aldeias, 27 contam com

uma unidade de saúde (posto de saúde), as equipes são composta por técnico de enfermagem,

agente de saúde indígena e agente indígena de saneamento. A equipe volante faz visitas

quinzenais em todas as comunidades realizando atendimento a um número específico de

indígenas, enquanto os agentes de saúde indígena e os de saneamento são responsáveis por

fazer o acompanhamento diário da população e repassar os dados ao polo base da sua região.

¹ O Consórcio foi formado por três instituições (Instituto para o Desenvolvimento Social, Saúde sem Limites e
Centro Brasileiro de Análise e Planejamento) que, no período entre 2008 e 2009, foram contratadas pela
FUNASA para realizar um diagnóstico de situação do subsistema de saúde indígena
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4. METODOLOGIA

A pesquisa realizada foi de cunho descritivo exploratório. A principal intenção foi

descrever a experiência do povo Potiguara durante a implementação das barreiras sanitárias

nos seus territórios no estado da Paraíba durante a pandemia da Covid-19 e em seguida

explorar essa vivência e investigar os desdobramentos dentro do povo através de uma

abordagem qualitativa, fazendo uso dos instrumentos de pesquisa: entrevistas individuais

semi estruturadas e diário de campo.

No procedimento de coleta de dados foi utilizado a amostragem não probabilística

“bola de neve” (snowball), segundo Baldin e Munhoz:

A snowball sampling ou “Bola de Neve” prevê que o passo

subsequente às indicações dos primeiros participantes no

estudo é solicitar, a esses indicados, informações acerca de

outros membros da população de interesse para a pesquisa (e

agora indicados por eles), para, só então sair a campo para

também recrutá-los (2011, p. 5).

A amostragem em bola de neve proporciona diversos benefícios, sendo indicada para

pesquisas com grupos menores e/ ou de difícil acesso, no qual se utiliza cadeias de referência

para alcançar participantes, a partir de um informante chave que indica outras pessoas para

colaborar com a pesquisa (VINUTO, 2014).

A primeira fase da pesquisa foi a de pactuação e articulação com o informante chave,

representante do povo Potiguara, momento no qual se apresentou a proposta de pesquisa, e

realizado o convite formal para participação e discussão da metodologia. A segunda fase foi

de análise documental no qual todos os documentos recebidos sobre os Potiguaras foram

examinados.

Na terceira fase foram realizadas o total de quatro entrevistas virtuais e individuais

com três informantes no total, visando preservar os entrevistados, suas identidades foram

mantidas anônimas. Durante a quarta fase foram efetuadas as transcrições das entrevistas e a

sistematização dos dados identificados a partir das mesmas. Na quinta fase da pesquisa foi

realizada a análise qualitativa através da Análise de Conteúdo de Bardin, essa é uma

metodologia definida por Bardin (apud MENDES; MISKULIN, 2017, p. 9) como:
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[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações

visando obter, por procedimentos sistemáticos e objectivos de

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção

(variáveis inferidas) destas mensagens.

Durante essa fase, quatro categorias foram determinadas: 1. Atenção à Saúde durante

a Pandemia de Covid-19 nas comunidades indígenas Potiguaras - PB; 2. Experiência de

vigilância popular na Aldeia Alto do Tambá - PB; 3. Atuação das mulheres Potiguaras nas

Barreiras Sanitárias; 4. Informação para ação - Um processo de luta pelos dados.

Durante a sexta fase se deu a elaboração do relatório de pesquisa e que será

apresentado posteriormente para o povo Potiguara, visando apresentar os resultados

alcançados no presente trabalho. A presente pesquisa está articulada a outro projeto

desenvolvido em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e foi submetida ao Comitê de Ética

em Pesquisa com Seres Humanos, com aprovação sob protocolo CAAE:

36372820.0.0000.8027 e  número do parecer:  4.279.173.
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS

5.1 Atenção à saúde durante a pandemia de Covid-19 nas comunidades indígenas

Potiguaras - PB

A expansão do novo coronavírus exigiu articulações entre as lideranças e as

instituições públicas do governo, o que evidenciou as presentes ideologias que norteiam e

fundamentam ataques à vida (HARARI, 2020). A pandemia de Covid-19 também alertou

para a falta de projetos direcionados aos povos indígenas do Brasil (MODESTO; NEVES,

2020).

A SESAI é a principal responsável por coordenar e executar as ações de saúde

indígena e tem por missão e atribuição legal proteger a vida desses povos e garantir seus

direitos (DO BRASIL, 2020). Entretanto, essa responsabilidade exigida do órgão requer uma

robusta estrutura administrativa, porém a presença de estruturas de saúde precárias e insumos

e equipamentos escassos que, combinados à alta rotatividade de profissionais e à

complexidade logística encontrada em algumas regiões, têm reflexos negativos na qualidade

da prestação de serviços dentro dos territórios indígenas sistematicamente ao longo dos anos

(GARNELO; PONTES, 2012; CARDOSO, 2015; LANGDON, 2016). E não foi diferente

durante a pandemia no território índigena.

[...] durante o período da pandemia eles ficaram sem médicos, porque

uma ficou trabalhando em home office e a outra se afastou e no final

essa outra acabou saindo de vez [...] (Azaleia)

Frente a necessidade de ampliar a força de trabalho em saúde indígena para atuação

em situações de emergência em função da pandemia de Covid-19, foi instituída pela Portaria

Nº 55, de 13 de abril de 2020, a Equipe de Resposta Rápida, no âmbito dos DSEIs, para

enfrentamento da pandemia no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.

[...] eles tinham uma equipe de resposta rápida eles fizeram um

concurso que teve uma equipe de resposta rápida disponível, só não

tinha médico, mas tinha técnicos, tinha enfermeiros certo [...]

(Azaleia)

A alta rotatividade de profissionais e o não estabelecimento de vínculo reforça uma

prática de não conhecimento das especificidades culturais que circundam o cuidado de saúde

dos povos indígenas corroborando para cuidados paliativos e atenção emergencial,
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enfraquecendo a APS (GARNELO; PONTES, 2012). Casos de infecção pela relação dos

indígenas com profissionais de saúde da SESAI, e outros agentes do Governo Federal foram

relatados como uma das principais fontes de transmissão do vírus, por descuido ao tratar a

comunidade (DOS POVOS, 2020).

Vale evidenciar que o “Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo

novo coronavírus (Covid-19) em Povos Indígenas” foi elaborado sem participação da

população indígena e foi considerado pela APIB vago e insuficiente já que não apresenta

medidas concretas para enfrentamento da situação de emergência nos territórios indígenas

(BRASIL, 2020d). Esse cenário evidencia a ausência da ação estatal que articulada com os

povos originários para viabilizar um atendimento adequado (BRASIL, 2020a).

Uma maior interação entre o município e a SESAI era também fundamental durante o

período pandêmico, a falta de estratégias conjuntas dificultou o trabalho de ambos órgãos e

sobrecarregou o município com responsabilidades que cabiam ao órgão indigenista.

[...] ficou faltando uma interação maior entre a SESAI e o município

sabe, não sei se era porque a gente tava em uma situação que a gente

não conseguia realmente contatos, fazer reuniões, estar em contato

com isso com aquilo, mas foram dois sistemas que trabalharam de

formas muito distintas, muito diferentes, e todos deveriam trabalhar

em prol de uma única coisa sabe? em prol da saúde dos pacientes e

não foi assim [...] a Saúde indigena, ficou sem médico dentro das

aldeias [...] porque, éramos os dois únicos médicos na cidade, e assim,

não tínhamos muito o que fazer, sabe, a gente tinha uma cidade que

estava começando com o aumento dos casos [...] (Azaleia)

Esse conjunto de adversidades prejudica o alcance de resolução dos problemas dentro

das aldeias. No ano de 2009, foi instaurado o programa Telessaúde Brasil Redes no âmbito da

atenção à saúde indígena como estratégia de enfrentamento à rotatividade e falta de preparo

dos profissionais em contextos interculturais (TAVEIRA; SCHERER; DIEHL, 2014). Foi

justamente a Telemedicina que foi adotada pelo município como meio para suprir a grande

demanda perante a reduzida quantidade de profissionais.

[...] a gente seguia os protocolos do ministério da Saúde [...] pelo

influxo da telemedicina durante o período da Covid, primeiro era

entrar em contato com o técnico de enfermagem, depois com o
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enfermeiro, caso o paciente houvesse uma piora do quadro dele

durante esse período, ele seria passado para o médico, caso fosse uma

piora muito evidente, o médico.. ou o paciente ele se deslocava para o

posto de saúde ou o médico fazia a visita domiciliar [...] (Azaleia)

Além dos atendimentos o monitoramento do quadro do paciente também era feito de
forma remota

[...] aqueles pacientes que a gente sabia que estava sob investigação,

estava com sintomas, sinais clínicos, da Covid mesmo, a gente tinha

um teleatendimento, a gente ficava de olho nele, seja através de

enfermeira, seja através de, é, também por mim, pelo doutor Antúrio, a

gente se comunicava pelo whatsapp [...] (Azaleia)

A internet foi fundamental para o sucesso da estratégia, já que os atendimentos eram

realizados via WhatsApp, além de otimizar os atendimentos em contexto pandêmico a

estratégia de telediagnóstico e telemonitoramento foi importante também para evitar o

trânsito tanto de profissionais quanto de indígenas, fortalecendo o isolamento e o

distanciamento social (RIBEIRO;  ROSSI, 2020).

Entretanto, devido ao aumento de casos e a reduzida quantidade de profissionais a

sobrecarga de trabalho gerou o adoecimento. Os profissionais da saúde envolvidos

diretamente no enfrentamento da pandemia são expostos repetidamente ao risco de adoecer

pelo coronavírus devido ao cuidado dos pacientes infectados e às condições de trabalho

existentes. Problemas como cansaço físico, estresse psicológico e negligência com as

medidas de proteção e cuidado desses profissionais também requerem atenção, já que

interferem na saúde mental desses profissionais (TEIXEIRA et al, 2020).

[...] chegou um momento que eu e doutor Antúrio a gente não

conseguia responder mais ninguém, porque era tipo, o doutor Antúrio

ele ficou com quatro mil mensagens não respondidas no celular dele

[...] então os únicos dois médicos da cidade e eram os dois que

estavam presentes, nesse período eu tive uma estafa também, tive

síndrome de burnout, então eu tive que me afastar uma semana, pelo

menos [...] (Azaleia)

No contexto da pandemia da Covid-19 tem sido recorrente o crescimento da

ansiedade, depressão, perda da qualidade do sono entre outros sintomas nos médicos, dentre
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as causas pode-se apontar o excesso de trabalho, frustração, isolamento, exaustão, falta de

contato com a família, que vem gerando problemas de saúde mentais que afetam a atenção, o

atendimento e a capacidade de tomada de decisões dos médicos e que podem ter um efeito

duradouro na sua qualidade de vida (KANG et al, 2020; MELO et al, 2020).

Manter a equipe protegida contra o estresse e problemas de saúde mental é

fundamental para melhor capacidade de desempenhar suas funções. Cabe aos gestores fazer

um acompanhamento do bem-estar da equipe regularmente, garantir comunicação de boa

qualidade para falar sobre saúde mental e descanso regular da equipe (MELO et al, 2020).

Reuniões eram realizadas entre a equipe atuante e a gestão para acordar como seriam

realizados os atendimentos, contudo devido à gravidade da situação havia pouco espaço para

o debate sobre a saúde dos próprios profissionais de saúde.

[...] a gente tinha pequenas reuniões [...] eu o doutor Antúrio e o

Secretário de Saúde, era uma coisa muito pequena, o coordenador de

atenção básica também participava, é, pra que a gente colocasse em

dia de como seria, como a gente faria, os atendimentos, como seria os

atendimentos [...] na época que eu tive síndrome de burnout que eu já

não tinha mais condições de atender e eu estava atendendo, eu acho

que eu tinha que ter me afastado um pouco antes e eu não me afastei e

eu tava em uma condição que eu não tinha mais condições de atender

[...] (Azaleia)

Cada Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) possui seu modelo de assistência

voltado para o atendimento adequado às necessidades da população, durante a pandemia de

Covid-19 que atingiu o território dos Potiguaras, não foi diferente, no município de Baía da

Traição o serviço foi adaptado e direcionado a realidade que estava sendo vivida no

momento.

[...] A primeira coisa que a gente fez é, no município, junto com a

ajuda também da população indigena, foi fechar os dois principais

postos, ficar só com um posto de saúde aberto para urgência e

emergência [...] não significava que a gente não atendia outras coisas

das demandas [...] (Azaleia)

Situações de tensão social, ameaças e vulnerabilidade circundam os povos indígenas,

a expansão das frentes econômicas: extrativismo, trabalho assalariado temporário, projetos de
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desenvolvimento vêm ameaçando a integridade dos seus território, organização social, seus

saberes e sistemas econômicos, que interferem diretamente na saúde da população (BRASIL,

2002). No município da Baía da Traição, as formas de trabalho influenciaram diretamente na

infecção e no direcionamento dos serviços de saúde.

[...] No município da Baía da Traição a gente tem muitos pacientes

que são pessoas embarcadas, o que são essas pessoas?, essas pessoas

elas embarcam em navios e cruzeiros e etc, para trabalhar, e depois de

um certo tempo elas voltam, então tá voltando essas pessoas, e na

hora que elas voltavam a gente tinha que fazer as visitas domiciliares,

pra tipo, orientação, pra saber se tinha algum sintoma e etc [...] então

um médico ficava lá no posto e um médico se deslocando pra esses

atendimentos assim [...] (Azaleia)

Durante muito tempo, as doenças infecciosas e parasitárias foram consideradas as

principais causas de morbidade e mortalidade entre os indígenas brasileiros. Todavia, nas

últimas décadas, tem ficado cada vez mais perceptível o crescimento das doenças crônicas

não transmissíveis, como câncer, hipertensão, diabetes, entre outras, no cenário de agravos

relacionados à saúde indígena (BASTA; ORELLANA; ARANTES, 2012). A situação de

saúde dentro das aldeias era preocupante devido às comorbidades da população.

[...] porque dentro das aldeias a gente tem pacientes descompensados,

com diabetes e hipertensão descompensados, eram idosos, eram

crianças pequenas, sabe?, e eu senti aquela angústia [...] (Azaleia)

A preocupação dos profissionais de saúde com os aldeados se justifica após alguns

estudos acadêmicos constatarem que as doenças crônicas (comorbidades) como cardiopatias,

hipertensão arterial, problemas respiratórios, diabetes, entre outras acarretam uma piora na

evolução da doença causada pelo coronavírus (FEITOZA, 2020). As dificuldades do

subsistema de saúde indígena foram seriamente agravadas durante o período da pandemia da

Covid-19, deixando as comunidades indígenas seriamente vulneráveis perante o alastramento

do vírus, entretanto não se rendendo a falta de apoio governamental a população articulou

estratégias para se preservar por conta própria.
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5.2 Experiência de vigilância popular na aldeia Alto do Tambá - PB

Com a chegada dos primeiros casos de Covid-19 no país e no estado da Paraíba, os

residentes das comunidades indígenas começaram a se preocupar perante a ausência de

estratégias do Estado brasileiro para o enfrentamento da pandemia. O povo indigena

encontra-se vulnerável pelos acontecimentos históricos e pelo tratamento que recebem do

Estado, entretanto, a cada novo ataque, os povos adotam novas estratégias de luta e

enfrentamento (MONDARDO, 2020).

Diante do cenário de agravamento das violências e forte omissão do Estado, da

SESAI e dos órgãos governamentais como a FUNAI, a APOINME, organização que compõe

a APIB mobilizou articulações entre diferentes instituições indígenas e não indígenas,

universidades e movimentos sociais para monitorar os infectados e preservar a população

(DO BRASIL, 2020).

Uma das estratégias adotadas foi o apoio às barreiras sanitárias que surgiram nos

territórios indígenas, a partir da organização popular para frear a entrada do vírus nas

comunidades. As barreiras efetuavam o controle do deslocamento de pessoas nas terras

indígenas de forma a restringir a entrada e saída de indígenas e não-indígenas. As barricadas

surgiram a partir do processo de vigilância popular realizado pelas próprias comunidades, a

partir da necessidade de agir frente à pandemia iminente. Uma experiência bem sucedida foi

organizada e realizada pela população das aldeias Potiguaras no Estado da Paraíba onde

voluntários se revezaram 24 horas por dia na vigilância e monitoramento do território, com o

mínimo apoio governamental (DO BRASIL, 2020).

A vigilância popular da saúde visa assegurar a promoção da saúde em territórios

vulneráveis (ALVES, 2013). As barreiras sanitárias implementadas pelos Potiguaras no

estado da Paraíba que tiveram início em março de 2020 na aldeia Alto do Tambá, município

de Baía da Traição, são uma tática que consolida o processo de vigilância popular em saúde,

no qual a população interviu frente ao Estado que a mantinha na vulnerabilidade, através de

ações que a libertaram e fortaleceram o controle social. Essa foi uma estratégia que emergiu

da necessidade social, como relatado pelos entrevistados:

[...] a gente temia ter a genética mais frágil pra Covid [...] o vizinho, o

Amarílis, ele começou assim, “vamos fechar final de semana para

impedir que os turistas entrem, adentrem as comunidades?” e aí

começamos nos finais de semana [...] mas o nosso bloqueio de final de
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semana tem que se estender por toda semana agora, em uma

vigilância [...] (Begônia)

O Território Indigena no Estado da Paraíba engloba os municípios de Baía da Traição,

Marcação e Rio Tinto, das 32 comunidades indígenas que estão situadas no território, muitas

são destinos turísticos ou passagem para os mesmos, o que aumenta o fluxo de trânsito de

pessoas.

[...] nós estamos a 80km da capital, João Pessoa, e é uma região muito

turística e a gente recebe fluxo de pessoas do tempo, João Pessoa,

Recife, Natal e vinha pessoal também da França, enfim, alguns de fora

do país [...] a nossa aldeia aqui ela é passagem para passeios

turísticos então assim, é porta de entrada para passeios turísticos,

você vindo da cidade você pega primeiro a aldeia forte, segundo vem

pra minha aldeia (Alto do Tambá) e daqui vai para os banhos né,

áreas de lazer [...] (Begônia e Calêndula)

O medo da população indigena frente à novas doenças se justifica historicamente.

Sabe-se que durante a época colonial diversas comunidades sofreram com doenças trazidas

pelos colonizadores como epidemias de varíola, sarampo, varicela e gripe (FAUSTO, 2020).

O próprio povo Potiguara foi acometido por uma epidemia de varíola que liquidou parte da

população durante o século XVI (BRASIL, 1991).

Riscos e vulnerabilidade recuperam-se por meio da educação popular que incentiva a

participação da população e o monitoramento participativo (ALVES, 2013). O bloqueio tinha

suas próprias regras e métodos que foram no início totalmente desenvolvidos pela

comunidade para preservar a vida. Quem não morava dentro das aldeias, fosse indigena, ou

não, tinha sua entrada controlada, como visto na seguinte fala:

[...] bloqueio total, inclusive de não residentes e é por isso que eu falo

que não era só para não Potiguaras, era para não residentes da

comunidade, então eu como residente da aldeia Alto do Tambá não

podia entrar na aldeia Tramataia, se não fosse fazer alguma atividade

urgente ou necessária [...] nós chegamos a ter 23 ou 17 barreiras, eu

acho, ao mesmo tempo - de controle de acesso simultâneas - que

ficavam ali 24 horas por dia e ficamos por três meses, quase [...]

(Begônia)
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Uma promoção da saúde emancipatória de acordo com a proposta de vigilância da

saúde é aquela que considera o processo de saúde doença por meio da valorização da cultura

e do modo de vida das comunidades com ações estratégicas que valorizem a vida, a saúde, o

trabalho e o ambiente (ALVES, 2013). A articulação da população entre si para manter os

bloqueios ativos, aconteceu de forma orgânica e solidária, onde cada um ocupou seu espaço

de acordo com a sua realidade e com as necessidades dos bloqueios sem esperar nenhuma

participação governamental desde sua implementação.

[...] não vinha todo mundo da comunidade né, mas chegavam os

apoios que era quase sempre alimentos né, alguém mandava o pão,

mandava uma sopa, mandava o peixe, mandava uma carne para os

bloqueios e era uma forma que a comunidade via de manter a coisa

ativa [...] (Begônia)

As populações do campo, da floresta e das águas (PCFA) são um grupo que esteve e

está muito vulnerável e teve suas dificuldades aumentadas durante o período pandêmico. As

PCFA possuem altos índices de pobreza e analfabetismo, relacionados principalmente com as

desigualdades na distribuição de riquezas no Brasil e ao modelo econômico vigente

(CARNEIRO; PESSOA, 2020). Apoio das Organizações não governamentais foram

fundamentais para manutenção do isolamento, com apoio de parceiros, a APIB realizou

diversas ações on-line para articular, através do plano de Emergência Indígena, a entrega de

mais de 100 toneladas de cestas básicas para garantir a segurança alimentar. A APOINME

apoiou mais de 40 mil indígenas com cestas básicas e materiais para fortalecer a agricultura

familiar (DO BRASIL, 2020).

[...] a cesta básica [...] chegavam por meio das organizações,

organizações indígenas - APOINME[...] (Begônia)

Outra forma de apoio oferecida pelo município foi a articulação direta da Polícia

Militar da Paraíba, especificamente através da Segunda Companhia Independente, que

ofereceu apoio policial às barricadas, sempre que necessário. Pois foram momentos de muita

tensão, alguns conflitos ocorreram devido à resistência de alguns residentes e não residentes

das aldeias. Em muitos momentos foram barradas pessoas que estavam fazendo passeios

turísticos e/ ou que não faziam uso das medidas protetivas contra o vírus, portanto controlar a

entrada era importantíssimo para evitar o fluxo desregrado de pessoas em um momento

crucial da pandemia.
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[...] a gente tinha o apoio também da polícia militar né, que ajudava

na imposição né dos cuidados em relação à Covid né então quando

precisava né. Tiveram muitos conflitos de resistência, dessa ideia do

“vou passar” “não uso máscara” “vou passar mesmo, porque

ninguém manda em mim” [...] e a gente acionava a polícia quando a

coisa tencionava demais [...] (Begônia)

Houveram momentos tensos frente a luta para manter as barricadas ativas, como

relatado pelo entrevistado:

[...] tiveram momentos muito tensos de ter arma assim apontada na

cabeça de pessoal que tava no bloqueio isso, na aldeia Akajutibiró na

madrugada [...] um policial quis furar o bloqueio fora do

horário[...]esse policial ele passou xingando todo mundo [...]

(Begônia)

Articulação entre a própria população foi desenvolvida para enfrentar conflitos e

dificuldades. Através de grupos de WhatsApp as barreiras dos Potiguaras nas diferentes

aldeias, se comunicavam, por meio de um grupo com todos que faziam parte das barricadas,

quando alguém conseguia furar algum bloqueio ou algo evento acontecia, eles se

comunicavam instantaneamente para articular estratégias de contenção.

[...] chegou mensagem pra nós imediato porque foi criado grupo de

whatsapp que chamava “barricadas” né e esse grupo tinha

comunicação 24 horas por dia e de forma muito simultânea [...]

(Begônia)

É através da internet que o povo Potiguara está mais conectado com a sociedade,

adquirindo conhecimento sobre tudo que acontece fora das aldeias, em maior amplitude do

que a televisão e o rádio oferecem. Por meio desse meio de comunicação é possível

estabelecer uma relação mais próxima com outros povos indígenas e assim fortalecer o

movimento (LIMA et al, 2011).

A princípio pode-se interpretar que o contato com as novas tecnologias, como a

internet, possa distanciar os indígenas da sua cultura, mas esse pensamento é reflexo do

estereótipo ainda existente sobre os índios do passado, que viviam isolados. A intenção por

trás de se apropriar das tecnologias é para alcançar mecanismos para lutar pelos seus direitos

e preservar o modo de vida e o território (LIMA et al, 2011).
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Em geral, os serviços de saúde, principalmente no campo da vigilância, possuem

dificuldade em valorizar processos democráticos (CORRÊA FILHO, 2020). A extrema

valorização da técnica e da ciência manteve esse campo afastado da população. O sucesso de

soluções para controlar e reduzir os efeitos da pandemia nos territórios vulnerabilizados

perpassa pela aproximação com as organizações populares (CARNEIRO; PESSOA, 2020).

Trabalhar junto dos movimentos sociais durante esse momento sem precedentes é

uma das saídas para enfrentar a pandemia e o mundo pós-epidemia. Processos pedagógicos e

dialógicos pela saúde dos grupos sociais com a participação efetiva dos mesmos é

fundamental (CARNEIRO; PESSOA, 2020). Ao comando do Cacique Geral Sandro Gomes

Barbosa, o Conselho das Lideranças, se reunia todas terças-feira para tratar de assuntos

relacionados à Pandemia em atividade. Para estas reuniões, o conselho convocava todas as

Secretarias de Saúde dos Municípios que envolvem o Território Potiguara, a SESAI, O

Conselho Distrital de Saúde Indígena - CONDISI/SESAI e parte da população que estava

atuando nas barricadas, entretanto pode-se perceber a resistência que as instituições

tradicionais ainda possuem perante as ações de cunho populacional.

[...] o conselho sentava toda semana, toda terça feira de nove da

manhã até onze horas [...] para fazer uma espécie de diagnóstico [...]

junto o conselho convocava a SESAI para participar né, como

responsável pela saúde do povo, os poderes municipais: as prefeituras

de Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto, mas aí só Baía da Traição

participava [...] marcação veio aparecer tipo dois meses depois [...] e

Rio Tinto nunca apareceu nessas reuniões do conselho [...] (Begônia)

Durante as reuniões todos usavam máscaras e respeitavam o distanciamento social

exigido pelas normas da Covid-19. Os Caciques sempre esperavam que os órgãos

responsáveis pela saúde dos Potiguara apresentassem informações de como estava sendo

monitorada a chegada/presença da Covid-19 dentro de suas aldeias. Nesse período o povo já

tinha montado 10 barricadas para impedir o acesso de não indígenas/residentes aos interiores

das aldeias. Foi nas reuniões do Conselho das Lideranças que algumas normas foram criadas

para ajudar no enfrentamento da pandemia da Covid-19, por exemplo: proibições de rituais,

atividades físicas coletivas, fechamento de bares e restaurantes, proibição de visitação de

turistas e outros. Visando uma estratégia para uniformizar as ações dos Potiguara em época

de isolamento aplicada pelo Conselho das Lideranças Indígenas estava relacionado a
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algumas sanções (Anexo A) para a população caso ela fosse contra o que era estabelecido

para o enfrentamento da pandemia.

[...] as sanções do conselho eram, você resistiu a usar máscara, você

furou o bloqueio, você começa a perder alguns direitos né e quase

sempre estava vinculado aos direitos de receber a cesta básica [...]

(Begônia)

Segundo Carneiro e Pessoa (2020) palavras-chaves emergem de experiências de

enfrentamento a Covid-19, processos de auto-organização, que surgiram ao longo do ano de

2020 como “‘solidariedade, direitos humanos, articulação e democratização de políticas

públicas” e não foi diferente na aldeia Alto do Tambá - PB. Todo movimento de inclusão, de

união e superação que as barricadas geraram dentro da própria comunidade, superaram os

conflitos e as divergências e fortaleceram a identidade territorial e populacional.

De acordo com Munduruku (2018) “Quando os povos indígenas lutam pela

demarcação do seu território, na verdade eles estão lutando pelo direito de existir, não de

sobreviver” para as comunidades indígenas ao lutar e defender seu território eles também

lutam para proteger sua cultura, seu modo de viver e sua ancestralidade. O território é o

espaço de sobrevivência e reprodução, no qual os recursos naturais garantem a subsistência

física e é um espaço simbólico para o desenvolvimento das relações passadas e atuais

(KOLLING; SILVESTRI, 2019).

[...] ajudou muito no sentimento de comunidade, do se juntar contra

alguma coisa [...] unificou mais do que distanciou [...] então assim,

essa questão, você poderia ter mil coisas contra uma determinada

família, mas quando falava a palavra “Covid”, a gente esquecia tudo.

Dizia “ não, bora focar na família", então assim, a união prevaleceu

[...] (Begônia e Calêndula)

Segundo Harari (2020) o verdadeiro antídoto para epidemias não é a segregação, mas

a cooperação. Percebe-se que valores e relações puderam ser resgatados através de uma

vigilância popular que interviu não só nos processos de saúde-doença, mas na defesa do

modo de vida e na reafirmação dos conhecimentos tradicionais através da colaboração mútua

perante um objetivo em comum, preservar a vida. As características da população e do

território irão impactar nas medidas e ações de saúde, o que não é diferente para as

comunidades indígenas que necessitam de políticas públicas voltadas para sua realidade.
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A resistência e organização dos movimentos populares no Brasil frente às forças

hegemônicas da sociedade capitalista faz com que estratégias sejam desenvolvidas pelos

sujeitos para sobrevivência no contexto em que vivem (ARJONA, 2017). Inúmeras ações

foram desenvolvidas pelos povos indígenas de todo país, de acordo com a APIB barreiras

sanitárias foram identificadas e apoiadas em diversas partes do território nacional, para

combater a proliferação dos vírus nas aldeias diante da omissão do Estado, as comunidades

ensinam através da organização e decisões coletivas como enfrentar um vírus ameaçador

(MONDARDO, 2020, DO BRASIL, 2020). Vale ressaltar que a vigilância popular da saúde

não pretende substituir o papel do Estado, mas expressar a necessidade da efetiva

participação da população na vigilância (CARNEIRO; PESSOA, 2020).

O Conselho das Lideranças assumiu as funções como Comitê da Crise por um período

de seis meses (março a agosto de 2020). À medida que o vírus foi chegando às aldeias e as

atividades de trabalho foram retornando, foi ficando cada vez mais difícil manter as

barricadas, principalmente pela falta de apoio dos órgãos competentes. O povo Potiguara

chegou a ter 23 bloqueios simultaneamente e todos eles eram coordenados de forma

compartilhada com o Conselho das Lideranças. Em agosto, quando o vírus já havia infectado

25 das 32 aldeias, percebeu-se que a prática das barricadas tinha cumprido seu papel e o

conselho decidiu suspendê-las.

[...] E aí os bloqueios duraram até agosto, porque as coisas foram

voltando a funcionar e o pessoal tinha que ir trabalhar e foi ficando

cansativo. E não havia um incentivo tão forte[...] (Begônia)
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Figura 4. Localização das barreiras sanitárias no território Potiguara -PB.

Fonte: Mapa elaborado pelos professores Estevão Martins Palitot e Anderson Alves, e pelos

estudantes Bruno Rodrigues da Silva e Liliane Monteiro Barbosa no contexto das ações de

monitoramento da Covid-19 entre os povos indígenas na Paraíba, realizados pelo Horizontes

da Ecologia e PET – Indígena Potiguara | UFPB-Campus IV.

Com a chegada da vacina contra a Covid-19, no Brasil, o Ministério da Saúde incluiu

os indígenas na primeira fase dos grupos prioritários no Plano de vacinação. Essa foi uma

conquista do movimento indígena e da ação movida pela APIB no Supremo Tribunal Federal

(STF), em duas notas técnicas elaboradas pelo grupo de consultores da a Associação

Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

recomendaram que os povos indígenas deveriam estar entre os grupos prioritários para a

vacinação (DO BRASIL, 2020).
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[...] quando começou as vacinações lá nas aldeias, nossa, assim, você

sempre fala “gente” porque na cabeça deles eles tão vacinados então

acabou, eles não pegam mais Covid e eu ‘gente, calma vocês ainda

podem ter o vírus”. Então, ainda mesmo com a vacina, ainda continua

a orientação, sabe [...] (Azaleia)

Os programas de vacinação, a partir de 1970, tiveram um papel importantíssimo para

inverter a curva de declínio da população indígena. Enfim após quatro séculos de perdas

demográficas, o número populacional de indígenas voltou a crescer, através da combinação

de vacinas, tratamento médico e preservação do território, vale ressaltar que a demarcação de

terras indígenas após a Constituição de 1988 e a criação dos Distritos Sanitários Indígenas em

1999 são fatos importantes na luta pela vida (FAUSTO, 2020).

Devido a sobrecarga que não só o SASI sofreu, mas todo o SUS, a principal ideia das

barreiras sanitárias era frear a entrada do vírus nas comunidades e promover o isolamento

social para que não houvesse um grande número de infectados ao mesmo tempo, o que

poderia colapsar de vez o sistema de atenção à essa população. Observando a importância dos

bloqueios realizados na aldeia Alto do Tambá, os residentes apoiaram fortemente tal

estratégia, suporte que cresceu ao longo do período de implementação com a participação

efetiva das mulheres.
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5.3 Atuação das mulheres Potiguaras nas barreiras sanitárias

As mulheres indígenas são valorizadas nas suas sociedades por seus conhecimentos,

habilidades e práticas, geralmente consideradas especificamente femininas, que são

transmitidas de geração em geração e representam o espaço do poder feminino que lhes é

reconhecido. O tipo de conhecimento, habilidades e práticas destacadas para as mulheres

variam de povos indígenas para povos indígenas (MEENTZEN, 2001).

De acordo com o estudo realizado por Gomes et al (2021) as mulheres Potiguaras são

responsáveis por uma variedade de ações dentro e fora da comunidade, quanto à função

social que exercem onde moram, elas atuam nas mais diversas profissões: são agricultoras,

artesãs, professoras voluntárias e dentre outras, além de suas vidas no seio familiar. Durante a

implementação das barricadas na aldeia Alto do Tambá - PB, as mulheres iniciaram sua

participação atuando nas áreas que já pertenciam a elas dentro da organização social que

possuíam na aldeia.

[...] então com a participação dos homens, a gente percebeu que as

mulheres, a partir do terceiro, quarto dia elas já estavam ali, mas não

fisicamente né de forma diretamente, indiretamente e o stalin vinha na

medida de que as mulheres iam, da própria comunidade, iam dando

algum tipo de alimento, fazia um bolo, fazia um almoço, fazia uma

galinha e assim, na questão da alimentação, então a participação, a

primeira participação das mulheres indígenas nas barricadas foi dessa

forma, indiretamente mesmo, com relação à própria alimentação

mesmo, pra manter esses homens, esses indígenas, na barricadas, dar

algum tipo de suporte alimentício né [...] (Calêndula)

Engana-se quem entende que as mulheres indígenas estiveram excluídas dos espaços

onde as concepções e práticas são definidas para lidar com os/as outros/as. O protagonismo

das mulheres indígenas no campo político deve levar em consideração também a influência

que elas possuem em suas casas e aldeias. A mulher indigena esteve por anos “por trás das

cortinas” revelando e discutindo suas pautas, questionamentos e direcionamentos entre

esposos e familiares (MATOS, 2012).

Na sociedade indigena, os espaços públicos não são as únicas esferas para tratar de

assuntos coletivos sobre a aldeia. Participação intensa da mulher se dá no espaço social

“doméstico” chamado também de esfera “privada”, vale ressaltar que o espaço doméstico
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também caracteriza uma esfera política para os povos indígenas, onde decisões e ações

tomadas podem impactar na vida coletiva, não apenas na unidade familiar (MATOS, 2012). A

partir da observação do espaço particular, as mulheres Potiguaras notaram a necessidade de

atuar nas barreiras sanitárias de forma física visando dar continuidade ao movimento.

[...] só a alimentação naquele momento ali não tava só suprindo [...]

“não, vamos fazer o seguinte, vamos colocando mulheres aqui também

nesse meio” as mulheres não começaram diretamente sozinha, ela

foram por participação e elas foram entrando né, ia eu no período da

manhã, ou então no período da tarde, aí ia mais umas duas, ía mais

umas três e aí a gente chegou um momento que a gente viu que a gente

precisava, era questão de necessidade de deixar os homens descansar,

digamos por determinado tempo para poder têm uma contribuição

maior de ambas as partes [...] a nossa barricada além de ser terça e

quinta ela passou a ser nos sábados [...] (Calêndula)

As participações das mulheres na política, seja pública ou particular, têm sido

definidas por elas mesmas como complementar a participação dos homens e não como uma

forma de desbancar-los (MATOS, 2012). Essa é uma característica solidária que as mulheres

indígenas apresentaram durante sua atitude na aldeia Alto do Tambá inspirou que mulheres

de outras aldeias ao longo do território da Paraíba a implantarem também a barreira sanitária

feminina em suas comunidades.

[...] no caso aqui na aldeia Alto do Tambá, foi a primeira barricada

feminina a existir [...] a partir do momento que as mulheres também

adentraram na barricada, outras mulheres também se sensibilizaram,

então tanto começaram a fazer parte da barricada, quando também a

mandar muito mais alimentos, como também a encorajou a ter outras

barricadas femininas ao longo do território [...] (Calêndula)

No continente americano, a divisão do trabalho em diversas comunidades indígenas

tende a sobrecarregar as mulheres com muitas tarefas, dentre elas a responsabilidade de nutrir

e cuidar da saúde dos membros da família, da casa e outras atividades (MEENTZEN, 2001).

Mesmo com suas múltiplas atividades, as mulheres se organizaram para não prejudicar

nenhuma de suas tarefas e ainda assumir o novo papel que surgiu durante a pandemia.
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[...] as mulheres elas também tinham turno, as que eram mães de

família, elas ficavam no período da tarde, à noite se reuniam todos os

grupos, aquelas que não tinham filho, aquelas que não tinham tanta

responsabilidade ficavam pelo período da manhã, quem tinha muito

mais responsabilidade vinha pelo período da tarde e a noite que era

quando a gente entregava a barricada pros homens, se eu não tava

enganada, dez horas até meia noite, a gente entregava a barricada

pros meninos, então assim existia essa junção no final do dia [...]

(Calêndula)

Atualmente, através de muita luta e resistência, elas vêm conquistando outros espaços,

dentro e fora das aldeias (GOMES et al, 2021; DOS SANTOS, 2012). Equilibrar viver entre

dois mundos, de um lado o mundo indigena e do outro o mundo urbano ocidental dominante

com tradições linguísticas, valores, estruturas e práticas sociais diferentes gera um forte

desafio para as comunidades indígenas para preservar a sua cultura e ao mesmo ter plenos

direitos na sociedade nacional (MEENTZEN, 2001). Essa situação fica clara ao discutir os

papéis ocupados pelos homens e mulheres dentro das comunidades sobre avanços dos direitos

femininos e das tentativas de preservar as estruturas sociais culturais.

Nos espaços metropolitanos coabitam diferentes formas de violência e espoliação,

especialmente nos países periféricos/ semiperiféricos, o comportamento persistente do

colonialismo presente na sociedade atual, possibilita entender a cegueira das classes

privilegiadas perante os grupos sociais desvalorizados como camponeses, indígenas, negros,

mulheres, dentre outros (POLANYI, 2000; WALLERSTEIN, 2000, PORTO, 2017). Muitas

formas de violência ocorrem, ao lado ou praticada pelas elites e outras classes, durante a

implementação das barreiras sanitárias no território Potiguara, muita resistência foi

enfrentada, principalmente das mulheres indígenas com os homens não indígenas.

[...] um dos principais medos da gente era essa questão da discussão

de gênero, do quanto o homem não respeita a mulher então a gente

sabe que isso é nítido. E daí a gente tinha muito medo disso porque

nós a maioria dos nossos enfrentamentos eles eram vindos pelos

homens, não tanto mulheres, eram homens. Vinha “ah porque vocês

estão aí sem fazer nada”, chamava nomes de vagabunda, essas coisas

assim tudinho [...] (Calêndula)
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Tensões podem se desenvolver quando há uma quebra das expectativas sobre os

papéis desenvolvidos entre homens e mulheres (MEENTZEN, 2001). Em cada cultura o

elemento do gênero que é parte das relações sociais e de poder irá se manifestar de formas

diferentes, nos dias atuais o patriarcado ainda é evidente dentro das relações que pesam em

prejuízo para as mulheres, mesmo que substituído por estruturas impessoais de poder (OKIN,

1989; CONNELL, 1995).

O medo por estar desbravando e ocupando um espaço em uma situação de

insegurança e vulnerabilidade como a estabelecida pela pandemia não impediu as mulheres

de continuar e utilizar desse momento para promover articulações dentro da própria aldeia

para fortalecer o movimento feminino nas barreiras sanitárias, homens indígenas passaram a

estar presentes nas barreiras femininas para que se sentissem mais seguras frente aos

conflitos.

[...] volta e meia ia alguns homens e ficavam assim aleatoriamente um

pouco distante, mas se engrossasse alguma coisa tinha pelo menos a

presença de um homem, pra ver se os homens que passavam pelas

barricadas davam um pouco de moral pra nóis, assim o medo era

nítido né, de todas as mulheres, em algum momento da barricada

apanhar [...] (Calêndula)

Os homens indígenas valorizavam e apoiavam, da forma que conseguiam, esse novo

espaço que estava sendo desbravado pelas mulheres da aldeia.

[...] uma forma primeiro que revolucionária, não que as mulheres não

tivessem participado, mas assim, a gente começou… deixou o espaço

disponível e elas ocuparam, então isso mostra também o compromisso

em frear a Covid e com o próprio povo e as mulheres vieram e vinham

em grande quantidade. Então, aquela ideia do imaginário de que não

vai conseguir fazer porque tem filhos, de ter que cuidar da casa… elas

vinham mesmo e passam o dia todo - chegavam 7 da manhã e saíam 9

da noite - 20/27 mulheres e organizavam inclusive entre si, de fazer os

turnos entre si, era uma combinação delas mesmo e atuantes né [...]

(Begônia)

São fundamentais estudos sobre a mulher indigena e sua participação ativa nos

mesmos, sobre suas dificuldades e invisibilidade, da importância do empoderamento e sua
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independência. Como ressaltado por Meentzen (2001) só as mulheres têm maior liberdade

para tomar decisões sobre seu tempo e como organizá-lo, participar de assembleias ou ocupar

um cargo no conselho de administração, entretanto, às vezes, é difícil conciliar tantas tarefas

(GOMES et al, 2021).

[...] porque assim, a gente o tempo todo tava trabalhando pra o povo,

porque assim, os homens, a maioria deles quase nunca chegava para

cozinhar pra gente, mas assim a gente cozinhava os nossos dias e

cozinhava também nos dias deles [...] (Calêndula)

Na obra Índio na visão dos índios: Potiguara, escrita por representantes dessa etnia,

Lima (2011, p. 7) retrata que “Ser mulher Potiguara é ter a delicadeza e a força em equilíbrio,

é viver para sua gente.É ser, mãe, parteira, agricultora, marisqueira, conselheira tutelar,

vereadora, artesã, cacique, liderança e acima de tudo uma guerreira”

Silva e Nascimento (2013) reiteram que as mulheres assumem papéis de liderança nas

aldeias e promovem o fortalecimento das políticas de auto afirmação da etnia. Observa-se a

mulher Potiguara ocupando esses papéis, ao longo do tempo, como cargos políticos e de

liderança desde 1992, quando foi eleita a primeira prefeita indigena do país, Nanci Cassiano

Soares, uma Potiguara. Após essa conquista as mulheres Potiguares, cada vez mais, vêm

assumindo papéis antes exercidos apenas por homens (PALITOT, 2005).

Com o passar dos anos a atuação das mulheres só aumentaram, a exemplo temos nos

anos 90 a nomeação da primeira cacica Potiguara, Maria Hilária (ANDRADE, 2008); em

2008 Claudenice da Silva Braz foi eleita a primeira vereadora Potiguara (CONCEIÇÃO,

2018); em 2016, Eliselma Silva de Oliveira, atuou como a primeira prefeita do município de

Marcação,– Potiguara; no mesmo ano Iranilza Cinésio Gomes Félix ingressou no Programa

de Pós Graduação em Ciência das Religiões a primeira mulher indígena Potiguara a realizar

esse feito e; no ano de 2017 registrou a primeira mulher da Paraíba a ser motorista do Serviço

de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Iracema, também Potiguara (Gomes et al

2021). Percebe-se que a entrada das mulheres foi gradual e consolidou credibilidade a elas

socialmente.

As mulheres Potiguaras buscam colaborar com a renda local e promover a

desmistificação sobre a cultura indigena. Contribuem passando conhecimento científico

obtidos nas suas experiência acadêmicas para consolidação com o saber tradicional,

incentivam a comunidade a estudar, atuam em projetos para ajudar pessoas carentes, lutam
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por uma Educação Escolar Indigena de qualidade, realizam atos de preservação ambiental e

procuram junto ao movimento indigena buscar melhorias no campo da educação e esporte

(GOMES et al, 2021). Durante a pandemia de Covid-19 as mulheres Potiguaras vivenciaram

um momento no qual essas ações necessitaram de apoio e de novas estratégias para mantê-las

vivas, principalmente referente a projetos para ajudar aldeados carentes.

[...] eu faço parte da AMIP que é a Articulação das Mulheres

Indígenas na Paraíba que é junto com Tabajara e Potiguara, então

assim em determinados momentos essas articulações, ela tanto serviu

para fazer doações de medicamentos né, da medicina tradicional,

como também de conseguir recursos como cesta básica, porque a

gente sabia que existia pessoas que até aquele momento dependia de

venda de agricultura na cidades, pessoa que precisava se deslocar pra

outras cidades também pra vender alguma coisa que produzia, que

plantava e isso foi tirado, foi tirado o direito do ir o direito do vir e

mais que era para preservar um dos fatores essenciais que é a vida, a

gente foi fazendo esse mapeamento também da pessoa que tinham

essas dificuldades, principalmente com relação a alimentação e

também estavam tendo problemas de saúde [...] (Calêndula)

Na fala acima fica evidente os esforços das mulheres Potiguaras para suprir as

necessidades do seu povo que surgiram durante as barreiras sanitárias no território. Em

situação de escassez de recursos, as mulheres vivenciam uma angústia permanente para

cumprir seu papel de nutridoras de toda a família (MEENTZEN, 2001). As mulheres

Potiguaras são responsáveis pela comunidade, seus filhos são o futuro do povo, antes as

mulheres tinham sua atuação restrita a cuidar dos afazeres domésticos e da família, mas ao

longo do tempo, perceberam a necessidade e o dever de fazer mais, elas começaram a sair das

cozinhas de suas casas para trabalhar junto do povo e das lideranças (LIMA et al, 2011).

Assumir novos papéis durante o período de incertezas que a pandemia trouxe, se estendeu

para o empoderamento da informação, perante o descaso dos órgãos competentes, o povo

precisou também lutar pelos dados referentes ao comportamento do vírus entre os indígenas,

visando adotar as melhores medidas em defesa da vida.

56



5.4 Informação para ação - Um processo de luta pelos dados

De acordo com a APIB desde o primeiro caso registrado de Covid-19 no Brasil até

novembro de 2020, mais de 41 mil indígenas foram infectados pelo novo coronavírus que

afetou mais da metade dos 305 povos que residem no país. A iniciativa de acompanhar e

monitorar os casos de Covid-19 nas comunidades pelas organizações indígenas originou da

constatação de que os números oficiais dos órgãos responsáveis pela saúde indígena não

representavam o total de infectados e mortos entre os povos pelo novo coronavírus (DO

BRASIL, 2020).

São registradas as informações oficiais sobre a Covid-19 na população indígena em

três diferentes sistemas de informação: Sivep-Gripe, e-SUS Notifica e o Sistema de

Informações da Atenção à Saúde Indígena (Siasi), da SESAI. O Sivep-Gripe, e-SUS Notifica

usam a variável cor e raça para identificar os casos em indígenas, os registros, a princípio,

representam apenas uma parcela da população indígena. Enquanto os registros do Siasi se

referem estritamente à população atendida nos DSEIs, e constitui um banco de dados sem

acesso ao público, diferente dos anteriores (DO BRASIL, 2020).

Os números da SESAI não englobam os indígenas não atendidos pelo Subsistema de

Atenção à Saúde Indigena, ou seja, aqueles que vivem em áreas urbanas ou em terras

indígenas ainda não homologadas aumentando as limitações de comparação e

complementação desses sistemas, dificultando a compreensão da real situação da população.

É importante para o movimento indígena que o monitoramento da Covid-19 contemple a

totalidade da população indígena presente no país (DO BRASIL, 2020).

A partir da vigilância participativa, as divergências entre as informações geradas pelas

organizações e as da SESAI se tornaram cada vez mais evidentes (DO BRASIL, 2020). A

apropriação da informação para emancipação das comunidades indígenas durante a pandemia

da Covid-19, surge de forma independente do Estado e foi necessária para que houvesse um

monitoramento fidedigno sobre o comportamento da Covid-19 no povo Potiguara.

[...] E eu pegava esses dados dos bastidores, essa planilha do SUS da

Covid [...] eram dados que eu obtia de forma informal né, mas eram

precisos [...] e usava sempre os meus dados e fazia meu boletim, então

e eu sabia de informação de bastidores: de que morreu o primo de

fulano de tal, da comunidade x e morreu de Covid, e esse primo ele

não entrava nem nos dados do município, nem nos dados da SESAI
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como morto, porque demorou a chegar, porque não tinha a efetividade

desse controle de dados, mas eu sabia desse primo e eu colocava no

meu boletim [...] (Begônia)

Eram cruzadas informações da SESAI, dos municípios (Baía da Traição, Rio Tinto e

Marcação) e as informações que eram obtidas diretamente por meio de parentes dos

infectados através das barricadas ou de mensagens. Através da troca de informações e

comparação dos dados foi possível perceber que alguns casos/ óbitos não entravam nos dados

da SESAI, nem do município (GOMES; SILVA, 2021).

O apagamento e invisibilização dos indígenas no país, se manifestou também através

do grave problema enfrentado no preenchimento da informação raça/ cor e povo nos sistemas

de informações de saúde, nos quais o registro desses pacientes como “pardos” contribuiu para

subdimensionar os impactos da Covid-19 na população indígena (DO BRASIL, 2020). A

ausência do preenchimento correto impacta diretamente no dimensionamento da pandemia

nos indígenas.

[...] quando você vai para preenchimento de dados, porque eu

cruzando os dados da tabela eu lembro que aí tinha muita gente que o

pessoal da triagem colocava como pardo que são indígenas, porque eu

via nomes e eu conhecia “eu conheço essas pessoas” mas tava lá

informada como pardo [...] (Begônia)

A construção de conhecimento pela população proporcionou que a mesma tivesse

consciência sobre a sua realidade e o que de fato estava acontecendo em seu território. A

produção dos boletins epidemiológicos com o olhar da comunidade evidencia o processo da

epidemiologia comunitária trabalhada pelo autor Tognoni (1991, 1997) na vigilância civil. A

proposta consiste em abastecer a comunidade com informações pertinentes sobre a história e

os processos da enfermidade com distribuição e linguagem acessíveis, para que ela possa se

livrar das doenças a partir do conhecimento.

Todo esse processo também reforçava para a população a importância das barricadas

em frear a disseminação do vírus. Montemor era uma das aldeias que não conseguiu

implementar as barricadas e estava, quase sempre, com o maior número de infectados, a

aldeia também foi uma das primeiras a registrar casos de Covid dentro das comunidades. A

partir da construção dos “Informativos Potiguara: Covid-19”, uma estratégia para
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fundamentar a manutenção das barricadas e sua efetividade, foi possível prover informação

para as lideranças e os residentes (Begônia).

Figura 5. Distribuição de casos de Covid-19 em todas as aldeias Potiguara - PB em 20 de

junho de 2020.

Fonte: Boletim Covid 19 Potiguara - PB, 2020. (FANPAGE BOLETIM COVID 19

POTIGUARA - PB, 2020)
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Figura 6. Distribuição de casos de Covid-19 nas aldeias Potiguara no município de Baía

da Traição - PB em 23 de junho de 2020.

Fonte: Governo Municipal da Baía da Traição, 2020.
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Figura 7. Distribuição de casos de Covid-19 entre todos aldeados Potiguara - PB em 20

de junho de 2020.

Fonte: SESAI, 2020.

Sem a intenção de apontar qual boletim está correto ou não, foi apresentada acima a

versão produzida pela população Potiguara (20/06/2020), pelo município de Baía da Traição

(23/06/2020) e pela SESAI (20/06/2020), respectivamente. Ao visualizar as três fontes que

são de datas próximas, percebe-se que a quantidade de informação varia muito de um boletim

para o outro, além da falta de informação sobre quais os métodos utilizados para obtenção

dos dados e cálculo dos indicadores, o que deixou a população muito confusa e sem saber

qual era o mais próximo da realidade.

Percebe-se a necessidade que a população Potiguara sentiu de ter dados fidedignos,

levando-os a produzir os seus próprios boletins que eram divulgados em uma fanpage do

Facebook com ampla divulgação. É garantido pelo artigo 5º, inciso XIV da Constituição da

República Federativa do Brasil de 1988 o direito de “acesso à informação, resguardando o
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sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional", estendendo-se ao direito que o

usuário tem de ser informado sobre os aspectos de sua saúde (LEITE et al, 2014).

Além de fornecer o aprofundamento sobre a doença no território e como o vírus se

comportava entre os indígenas, as informações construídas eram diretamente apresentadas

para as lideranças do Comitê da Crise, que estavam à frente do processo de enfrentamento à

pandemia no território indigena, de forma a embasar a criação de medidas de prevenção que

estivessem de acordo com a realidade enfrentada pela população. Através da produção dos

boletins percebeu-se que haviam mais mulheres sendo infectadas do que homens e a partir da

transformação da curiosidade espontânea em curiosidade crítica, que se deu através do acesso

aos dados e da produção de indicadores, foi possível direcionar as ações para elas.

[...] E a gente começou a trabalhar conscientização na reunião do

Conselho das lideranças para focar nas mulheres, “olha mulheres, se

cuidem mais, porque vocês estão se contaminando mais” [...] elas

tavam indo pro banco, continuaram fazendo as feiras, continuaram

saindo e continuaram se contaminando, e quer dizer, se contaminavam

nesse processo né [...] (Begônia)

Gráfico 1. Porcentagem de infectados pelo novo coronavírus segundo sexo no dia 04 de

junho de 2020 no município de Baía da Traição - PB.

Fonte: Elaborado pela comunidade do Povo Potiguara - PB, 2020.
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Gráfico 2. Boxplot da Distribuição de Sexo/Idade dos infectados pela Covid-19 na

cidade de Baía da Traição - PB em 04 de junho de 2021.

Fonte: Elaborado pela comunidade do Povo Potiguara - PB, 2020.

O gráfico 1 mostra que de todos os casos da Baía da Traição (indígenas ou não) em 04

de junho de 2020, 61% eram em mulheres, esse padrão se repetiu ao longo dos meses

proporcionando às lideranças e a população saber que as mulheres eram as mais vulneráveis e

que precisavam se proteger mais. Enquanto, o gráfico 2 apresenta que 25% das mulheres

infectadas pela covid-19 no município da Baía da Traição - PB (indígenas ou não), tinham até

24 anos de idade e metade delas tinham menos de 38 anos. Quando se refere aos homens:

metade dos contaminados possuíam até 48 anos e 25% deles tinham até 33 anos de idade.

Fazendo uma análise mais apurada de toda população dos infectado(a)s, 75% dos homens e

mulheres infectados tinham idades abaixo de 64 e 47 anos, respectivamente. Com isso

pode-se concluir que as mulheres mais novas eram as que mais se contaminavam, justamente

por serem mais ativas, ir ao mercado, bancos são algumas atividades que essas mulheres

desenvolvem.

Em um território como o da Baía da Traição, no qual grande parte dos munícipes são

indígenas, para os indicadores produzidos (Gráfico 1 e 2) fazia sentido englobar todos os

casos do município e não apenas dentro das aldeias, ou não, em indígenas ou não,

possibilitando mapear e prever o comportamento do vírus na região.
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Os afazeres domésticos, cuidar da família e do bem estar desse meio são algumas das

tarefas desempenhadas prioritariamente pelas mulheres (GOMES et al, 2021). A partir dos

comportamentos femininos pôde-se constatar quais os motivos delas serem as mais

infectadas.

[...] seria a questão primeiro de ser as pessoas também que fazem a

manutenção familiar, que é o fato de se direcionar até a cidade,

receber um dinheiro, fazer um feira, ir ao médico, é, vender também

alguma coisa né, alguma coisa que produz ou que fabrica, ai então

assim, são essas pessoas que mais tem acesso a cidade e trazem pra

casa né e o outro ponto, eu colocaria a familiar primeiro e em segundo

ponto as igrejas elas foram um forte potencial pra trazer essa questão

da negatividade, da positividade em relação ao Covid dentro do

território [...]  (Calêndula)

Consequentemente, ao se infectar, as mulheres levavam o vírus para casa e por

desenvolver atividades relacionados ao ambiente familiar, elas acabavam sendo uma fonte de

transmissão para os mais velhos e homens (metade dos homens infectados possuíam até 48

anos) que ficavam em casa pelo fato das aldeias estarem isoladas (barricadas), isso comprova

também que a infecção com o vírus aconteceu nos ambientes fora das comunidades e que e só

depois disseminou-se nos interiores das aldeias. (Begônia).

Entretanto, a construção de informação popular não era bem aceita por todos, órgãos

como a SESAI questionavam a origem dos dados e a intenção por trás da descolonização do

saber e da emancipação do povo através da informação. Mesmo com o fim das colônias,

propriamente ditas, aspectos remanescentes permaneceram na sociedade, como é o caso da

colonialidade do saber desvalorizando sistematicamente o povo e seus saberes (QUIJANO,

1992).

[...] meu boletim era muito questionado principalmente pelo povo da

SESAI, que trabalhava na SESAI: “onde você conseguiu essa fonte de

dados?” “você tá fazendo isso de uma forma independente e tá meio

que provocando uma 'discórdia' dos dados”. Mas eram dados que eu

obtia de forma informal né, mas eram precisos, eram dados que, por

exemplo, passavam despercebidos, propositalmente ou não da SESAI,

mas nos meus dados não passava despercebido, porque eu fazia

questão de colocar isso [...] (Calêndula)
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A estrutura de poder colonial gerou as discriminações "raciais", "étnicas" e

“antropológicas” referentes justamente às populações subjugadas no processo de formação

dos países colonizadores, o “norte moderno” (QUIJANO, 1992). Descolonizar é superar essa

lógica de dominação presente nas relações de poder, deve contar com a presença dos sujeitos,

povos e culturas que foram invisibilizadas ao longo do tempo, com diálogos mais horizontais

nos contextos de lutas sociais (PORTO, 2017).

“A democratização da informação em saúde como um dever das instâncias pública e

privada de saúde” é um dos princípios da Política Nacional de Informação e Informática em

Saúde (PNIIS) que foi instituída para padronizar os procedimentos para obtenção e

tratamento dos dados em saúde devido o elevado de número de sistemas de informações em

saúde existente (BRASIL, 2016). Ter acesso aos bancos de dados oficiais possibilita apoiar

no planejamento e na avaliação das políticas públicas de saúde, no controle social e constitui

um direito do cidadão brasileiro, devendo ser respeitado e assegurado, apesar de toda

dificuldade enfrentada pela população indígena, eles fizeram ser garantido seus direitos.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de implementação das barreiras sanitárias constituiu, de fato, uma

vigilância popular em saúde em consonância com a vigilância da saúde e os princípios da

saúde coletiva, ao passo que a população participou de forma efetiva e real no movimento de

vigilância. Entretanto, pôde-se perceber o quanto a saúde indigena é fragilizada, a pandemia

de Covid-19 apenas evidenciou o descaso que os povos vêm sofrendo ao longo do tempo.

Sabendo da fragilidade do sistema de saúde indígena e dos riscos oferecidos pela

Covid-19, as populações indígenas começaram a articular estratégias para conter a

disseminação e a chegada do vírus aos territórios. As barreiras sanitárias mostraram-se

efetivas no processo de retardação da entrada do vírus nas aldeias, aquelas comunidades que

decidiram não adotar ou não puderam realizar as barreiras acabaram sendo infectadas

primeiro e com maior intensidade. Ao longo do desenvolvimento da pandemia, as barricadas

foram assumindo outras funções como construção de práticas de educação em saúde,

consciência em relação aos cuidados frente a Covid-19 e monitoramento dos infectados.

Outro ponto que as barreiras evidenciaram dentro das comunidades e fora delas é o

protagonismo que as mulheres indígenas construíram através de muita luta e determinação.

Mesmo historicamente, elas sendo as mais responsáveis pelas tarefas domésticas, elas não se

limitaram a isso ou deixaram de cumprir com seus papéis dentro da comunidade, mas

utilizaram desse espaço para apurar quais as demandas indígenas que precisam de

visibilidade para atuar e apoiar a luta indigena. O mesmo aconteceu durante as barreiras,

percebendo a necessidade de apoiar os homens que iniciaram o movimento, de certa forma,

elas começaram a oferecer suporte da forma que podiam, até solidificarem os dias das

barreiras totalmente femininas nas quais elas tinham total autonomia construindo um espaço

de diálogo e solidariedade.

A quantidade de informações diferentes sobre o comportamento do vírus na

população indígena a deixou no escuro por um tempo, até sua mobilização para monitorar os

infectados. A própria APIB montou os “Dados Covid-19” em seu portal oficial na internet,

visando informar sobre a quantidade de casos, óbitos e recuperados e deixando claro qual sua

forma de obtenção de dados e metodologias adotadas. Diferentemente do que aconteceu com

informações produzidas diretamente pela SESAI e pelos municípios, era fundamental a união

entre a população e as outras esferas para que fosse identificada a melhor forma de fazer os

boletins e divulgá-los, assim como deixar claro as estratégias, métodos e formas de cálculo

que eram usadas para produzir o boletim, sendo transparente com a população.
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Foi através do comitê da crise (Conselho das Lideranças) que o povo Potiguara

passou a discutir o vírus como um problema geral de saúde pública e a fazer a gestão dos

processos de saúde no território frente à falta de empenho do principal órgão responsável pela

saúde indigena, a SESAI. O principal objetivo dos Potiguaras era frear a chegada do vírus nos

indígenas, especialmente nos aldeados, para que conforme as pessoas fossem sendo

infectadas pudesse haver um controle, um monitoramento e assim não sobrecarregar o

sistema de saúde que já é falho.

As barreiras sanitárias geraram um efeito cascata entre os povos indígenas e

principalmente no povo Potiguara. A partir do momento no qual a população se uniu frente

um inimigo em comum, o novo coronavírus, o senso de comunidade foi ampliado e a luta

pelo território ganhou novas proporções a partir do momento no qual a população se viu

ainda mais responsável pela manutenção da sua terra e de seu povo. O empoderamento da

informação e das ações forneceram à comunidade a chance de descolonizar o saber frente ao

modelo de vigilância hegemônico que invisibiliza os saberes e experiências populares. Toda

experiência foi fonte de aprendizado tanto para os indígenas, quanto para o sistema de saúde

tradicional que precisa se lembrar da importância da população na construção da saúde.
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8. ANEXOS

8.1 - Anexo A

Normativas da Barricada da Aldeia Alto do Tambá

Aldeia Alto do Tambá – 24 de maio de 2020

Na tarde do dia 24 de maio de 2020, estavam presentes na barricada da aldeia Alto do

Tambá; cacique Natan Galdino, Conselho da aldeia, comissão da barricada e locais. A

reunião serviu para ajustar as medidas de controles a serem adotadas pela comunidade frente

ao avanço da Covid 19. Durante a reunião o cacique citou que mais cedo houve uma reunião

do conselho da aldeia e que algumas decisões para comunidade também já teriam sido

tomadas. Portanto, a reunião da tarde na barricada e a escolha das normativas à serem

seguidas estão de total acordos com as decisões da reunião do conselho de lideranças, que

inclusive DETERMINA que estas normas não podem ser quebradas por ninguém da

comunidade, inclusive o próprio Cacique. Sendo assim, segue as normas:

1. As pessoas que descumprirem as Normas e desacatar a Barricada serão

responsabilizados e penalizados, de acordo com o documento do Conselho das

Lideranças e do Conselho da Comunidade;

2. Só será permitido o acesso a aldeia com uso da máscara independendo do tipo de

transporte;

3. Só será permitido o acesso as pessoas que NÃO RESIDEM na aldeia, mediante

justificativa aceitáveis.

EXCETO: Serviços essenciais, Energisa, Telefonia, Provedores de Internet e Material

de construção, desde que usem os EPIS.

4. Fica proibido o acesso vindo por Mataraca. EXCETO: Pessoas locais que

trabalham no município citado e caso necessite será exigido comprovante de

residência ou outro documento comprobatório;

5. As aglomerações desnecessárias na comunidade serão monitoradas e os

participantes responsabilizados, de acordo com as determinações do conselho da

aldeia;
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6. Os carros que não forem da aldeia não terá o acesso permitido. EXCETO:

Taxistas locais, moradores das aldeias São Francisco, Lagoa do Mato, Cumarú e

Tracoeiras ou os casos que se enquadrem na normativa n° 3;

7. As famílias que estiverem comprometidas com a barricada serão beneficiadas

com 1 (uma) cesta básica extra, mediante a apresentação para os trabalhos na

barricada.

8. Não será permitido aglomerações nas praias. Exceto: pescaria, banhos e caminhada

(sem aglomerações de pessoas);

9. Fica proibido toda e quaisquer práticas esportivas na comunidade;

10. A permanência na barricada será apenas das pessoas que estiverem trabalhando;

11. As pessoas que chegaram de viagem devem ficar de quarentena (14 dias), como

recomenda os órgãos de saúde e quem descumprir será penalizado;

12. Após as 23h00min só será permitido entrada e saída da aldeia mediante justificativa;

13. Será vetado deslocamento para atos religiosos (Cultos, Missas e tantos outros de

acordo com o Decreto Estadual nº 40.128, de 17 de março de 2020);

14. Fica proibido quaisquer tipos de cobranças dentro da comunidade, como:

Prestanistas, Vendedores de Sacolão e tantos outros que se enquadrem nesta

modalidade. Sua entrada na aldeia será vetada Independente do tipo de transporte.

OBSERVAÇÃO: A venda de Sacolão se enquadra como serviço essencial. É

orientado também a comunidade que ao fazer aquisição das Cestas Básicas,

efetuem o pagamento na mesma hora.

Estas normativas passam a valer na data de sua publicação.

Publicado dia:_______________________________________

Cacique:____________________________________________
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