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crenças, valores e práticas nas famílias da cultura Kabano da Amazônia 
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RESUMO 
 
 

O presente estudo qualitativo teve como objetivo descrever e compreender o 
cuidado das crianças no processo saúde-doença sob a perspectiva das 
famílias de uma comunidade nativa do Peru. O Modelo para Competência 
Cultural de Purnell foi a base teórica que deu sustentação ao estudo. O 
método etnográfico com ênfase na etnoenfermagem, utilizando as técnicas 
da observação participante e da entrevista etnográfica, com cinco famílias 
durante um período de convivência de quatro meses em uma comunidade 
nativa; permitiu a compreensão da perspectiva dos informantes sobre o 
cuidado das crianças. Emergiram três temas culturais do conjunto dos 
dados: A estrutura sociocultural da comunidade Kabano e seu cotidiano, na 
qual a função desempenhada por cada membro representa um papel 
preponderante na estrutura sociocultural e no cotidiano da cultura. A 
promoção e preservação da saúde na comunidade Kabano é caracterizada 
por um cotidiano de limitações e dificuldades. Os papéis dos membros da 
família nuclear, da família ampliada, e do curandeiro e da parteira, referentes 
às atividades de cuidado cotidianas, visam à promoção da saúde e a vida do 
coletivo. As práticas no adoecimento das crianças são permeadas por 
grandes dificuldades apesar do suporte da rede social. As dificuldades são 
de natureza econômica e provêm das falhas no relacionamento e na 
comunicação do profissional de saúde com os membros da cultura e os 
déficits estruturais do estabelecimento de saúde. A assistência à saúde na 
cultura Kabano se encontra nas etapas iniciais do Modelo para Competência 
Cultural de Purnell, ou seja, um cuidado caracterizado pela inconsciência 
incompetente. Os resultados descritos neste estudo, se considerados, 
podem levar os profissionais a se aproximarem da competência inconsciente 
para o cuidado cultural da pessoa, da família e da comunidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Competência cultural. Cuidado da criança. 
Enfermagem transcultural. Saúde indígena. Modelos teóricos. Antropologia 
cultural. 
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beliefs, values and practices in the families of Kabano’s culture from the 
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ABSTRACT 
 
 

This qualitative study aimed to describe and understand the care of children 
in the health-illness process from the perspective of the families of a native 
community in Peru. The Purnell Model for Cultural Competence was the 
theoretical framework that had supported the study. The ethnographic 
method with emphasis in the ethnonursing using the participant observation 
and ethnographic interview techniques with five families, during four months 
of coexistence in a native community; allowed to understand the informants’ 
perspective about the care of children. Three cultural themes emerged from 
the data set: The socio-cultural structure of Kabano's community and their 
everyday, in which the role played by each member represents a 
preponderant role in the socio-cultural structure and in the everyday of the 
culture. The promotion and preservation of health in Kabano’s community is 
characterized by daily limitations and difficulties. The roles of the members of 
the nuclear family, extended family, and the healer and midwife, regarding 
the daily care activities, aim at promoting health and life of the collective. 
Practices in children’s illness are permeated by great difficulties despite the 
support of social network. The difficulties are of economic kind and come 
from failures in the relationship and communication between the health 
professional and the members of the culture and from the structural deficits 
of the health center. The health care in the Kabano culture is in the early 
stages of the Purnell Model for Cultural Competence, and characterized by a 
careful unconscious incompetent. The results described in this study, if they 
can bring to the professional approach the unconscious competence for 
cultural care of the person, family and community. 
 
KEYWORDS: Cultural competency. Child care. Transcultural nursing. 
Indigenous health. Theoretical models. Cultural anthropology. 
  



  

Chávez Alvarez, RE. El cuidado de los niños en el proceso salud-
enfermedad: creencias, valores y práticas en las familias de la cultura 
Kabano de la Amazonía peruana. [Tesis]. São Paulo: Escola de 
Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2012. 
 
 

RESUMEN 
 
 

El presente estudio cualitativo tuvo como objetivo describir y comprender el 
cuidado de los niños en el proceso salud-enfermedad bajo la perspectiva de 
las familias de una comunidad nativa del Peru. El modelo para Competencia 
Cultural de Purnell fue la base teórica que dió sustento al estudio. El método 
etnografico con énfasis en la etnoenfermería, por meio de las técnicas de 
observación participante y entrevista etnográfica con cinco familias, durante 
un período de convivencia de cuatro meses en una comunidad nativa; 
permitió la comprensión de la perspectiva de los informantes sobre el 
cuidado de los niños. Surgieron tres temas culturales del conjunto de datos: 
La estrutura sociocultural de la comunidad Kabano y su cotidiano, donde la 
función desempeñada por cada miembro representa un rol preponderante en 
la estructura sociocultural y en el cotidiano de la cultura. La promoción y 
preservación de la salud en la comunidad Kabano se caracteriza por un 
cotidiano de limitaciones y dificultades. Los roles de los miembros de la 
familia nuclear, familia ampliada, del curandero y la partera, referentes a las 
actividades de cuidado cotidianas están dirigidas a promover la salud y la 
vida de la colectividad. Las prácticas en la enfermedad de los niños están 
enmarcadas por grandes dificultades a pesar del soporte de la red social. 
Las dificultades son de naturaleza económica y provienen de las fallas en la 
relación y comunicación del profesional de salud con los miembros de la 
cultura y de las deficiencias estructurales del establecimiento de salud. La 
atención de la salud en la cultura Kabano se encuentra en las etapas 
iniciales del Modelo para Competencia Cultural de Purnell, es decir, existe 
un cuidado caracterizado por la inconsciencia incompetente. Los resultados 
descritos en este estudio, si tomados en consideración,  pueden llevar a los 
profesionales a una aproximación de la competencia inconsciente para el 
cuidado cultural de la persona, familia y comunidad. 
 
Palabras-clave: Competencia Cultural; Cuidado del Niño; Enfermería 
Transcultural; Salud Indígena; Modelos Teóricos; Antropología Cultural. 
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1.1. A TRAJETÓRIA PROFISSIONAL E O INTERESSE PELO 

CUIDADO DA CRIANÇA 

 

A origem deste estudo está relacionada com minha experiência de 

trabalho e interação desenvolvida com crianças e suas famílias, ao longo do 

exercício profissional, nos âmbitos hospitalar e comunitário.  

Em diversas ocasiões foi percebido que as práticas de cuidado das 

crianças, desenvolvidas pelas famílias das comunidades indígenas e, rurais, 

diferiam amplamente das aprendidas e oferecidas por mim durante muitos 

anos como enfermeira. Tais percepções deram origem a muitos 

questionamentos a respeito do cuidado no processo saúde-doença, 

dispensado às crianças, no âmbito comunitário. 

Este histórico profissional, que foi enriquecido pelo convívio com as 

famílias de origem indígena, com o compartilhamento de suas práticas de 

cuidado e com o aprendizado sobre os significados atribuídos aos diversos 

eventos da vida social, impulsionou-me à busca do conhecimento do 

cuidado cultural. 

Durante o mestrado em enfermagem pediátrica, alguns 

questionamentos a respeito da diversidade das práticas de cuidado no 

processo saúde-doença me foram esclarecidos, de forma que pude obter 

maior compreensão a respeito das diferentes interfaces do cuidado 

humanizado.  

Esta etapa culminou com a dissertação de mestrado, focada no tema 

do cuidado da criança durante a hospitalização, sob sua própria perspectiva. 

Os resultados desta pesquisa demonstraram que os aspectos mais 

valorizados pelas crianças durante a hospitalização eram o ‘carinho’ e o 

‘suporte’ profissional, como elementos vitais para que as crianças se 



Introdução 
 

18

sentissem ‘normais’ e ‘amadas’ nessa fase de cuidados hospitalares 

(Chávez Alvarez, 2002). 

Contudo, uma vez concluído o mestrado, muitas dúvidas e 

inquietações permaneceram, ao retomar minhas ocupações enquanto 

enfermeira no meu país, Peru. Naquela época, comecei a trabalhar com 

entusiasmo em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) de um 

instituto especializado de quarto nível.  

Na UTIN, por se tratar de um ambiente inóspito e desconhecido para 

a criança, eu pretendia prestar cuidados de forma humanizada e sensível. 

Entretanto, deparei-me com muitas dificuldades para obter respostas às 

contradições próprias deste ambiente hospitalar. Nesses momentos, as 

interfaces do cuidado entre a vida e a morte e entre a saúde e a doença, 

eram extremamente frágeis e quase inexistentes. 

À esta condição de trabalho, já bastante estressante, somava-se 

muitas vezes, o desgaste provocado pelas tentativas feitas pelos membros 

da equipe da UTIN. Muito se fazia na esperança de prolongar a vida das 

crianças. Entretanto, na maioria das vezes, os esforços não resultavam no 

sucesso esperado. 

Este panorama, um tanto desalentador em razão da perspectiva 

biomédica que permeava o processo da assistência vigente na instituição, 

além do pouco apoio às ideias de cuidado humanizado, e diferenciado do 

vigente naquela instituição, que eu tencionava implantar na assistência à 

criança, fizeram-me afastar deste cenário de cuidado.  

Entretanto, não desistia da ideia de implementar o cuidado 

humanizado a partir do alicerce, ou seja, desde os inícios no ambiente 

familiar e comunitário, ampliando assim meus horizontes para o cuidado com 

compreensão e respeito às crenças, aos valores e às práticas culturais no 

processo saúde-doença.  
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Percorrer esse caminho me levaria à melhor compreensão desses 

cuidados e a prevenir situações de cuidado recuperativo, como era 

observado no nível hospitalar de alta complexidade; local onde se perdia 

lentamente, na prática, o cuidado humanizado e holístico, sendo este 

substituído pela assistência tecnicista, mecanizada e biologista.  

Com esta convicção, retomei uma prática profissional que havia 

iniciado nos anos subsequentes à graduação, junto às comunidades rurais, 

durante o Serviço Rural e Urbano Marginal em Saúde (SERUMS). Naquela 

ocasião, tabalhava em uma organização não governamental (ONG) que 

oferecia suporte às comunidades amazônicas, no que se refere à 

agropecuária e à saúde comunitária. 

O trabalho desenvolvido pela ONG consistia em visitar comunidades 

rurais e nativas, o que implicava em lidar com as adversidades próprias da 

natureza e do meio ambiente, tendo que percorrer longos caminhos entre 

seis horas ou dias, para poder oferecer, por umas semanas, nossos serviços 

de desenvolvimento sustentável e saúde comunitária àquelas comunidades.  

A equipe, composta por uma enfermeira, um médico, dos engenheiros 

agrícolas e dos zootecnistas, desenvolvia atividades de orientação e suporte 

logístico, supria carências materiais e realizava atividades de educação para 

a saúde.  

Esta experiência permitiu ampliar meus horizontes no aprendizado 

das novas formas de cuidar, curar e alimentar-se, que essas famílias 

desenvolviam, no âmbito rural. Práticas um tanto invisíveis no mundo 

ocidental. Algumas práticas observadas com maior atenção eram os rituais e 

as danças nativas, a caça e a pescaria, a produção agrícola, o artesanato e 

a pintura e a utilização de algumas plantas medicinais para tratar algumas 

doenças, além dos cuidados observados entre mulheres, crianças e famílias. 

Este conjunto de experiências levou-me a refletir a respeito do 

cuidado da saúde, principalmente, o cuidado da criança. Persistia em mim a 

ideia de um cuidado humanizado, holístico e congruente com as 
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necessidades das pessoas, das famílias e das comunidades. Idealizava que 

este cuidado deveria ser desenvolvido mediante a integração dos saberes 

profissional e popular, pensando que só nessa condição as pessoas de um 

dado contexto sociocultural poderiam ser beneficiadas. 

Posteriormente, tive a oportunidade de colaborar como pesquisadora 

e docente visitante no Mestrado em Enfermagem da Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos (UNMSM)1, e integrar o grupo de pesquisa ‘Cuidado 

cultural em enfermagem’, que se encontrava em processo de constituição.  

Assim, como pesquisadora da UNMSM, tive a oportunidade de 

compartilhar experiências com comunidades nativas, tanto na capital do 

país, quanto na Amazônia. Desenvolvemos trabalhos de promoção à saúde, 

prevenção de doenças, educação em saúde e, principalmente, iniciamos 

estudos mais aprofundados sobre o cuidado no processo saúde-doença, sob 

a perspectiva dos próprios indivíduos dessas comunidades. 

Essa integração docente-investigadora-comunidades permitiu 

compreender, em parte, as crenças, os valores e as práticas de cuidado da 

saúde desenvolvidas pelas famílias no ambiente comunitário. Iniciou-se, com 

isto, uma aproximação entre o meio universitário e as comunidades rurais, 

reativando-se no meio de um clima de respeito mútuo, a voz das famílias e 

das comunidades, possibilitando-lhes se manifestar livre e visivelmente, 

reafirmando, elas próprias, suas contribuições a respeito dos cuidados da 

saúde conforme cada cultura a que pertenciam.  

A adaptação às novas concepções relativas às dinâmicas social e 

familiar e ao meio ambiente é considerada difícil para alguns profissionais da 

saúde (OMS, 2004). Isto ocorre pelo fato da medicina ocidental priorizar o 

enfoque à doença em detrimento da conservação e da promoção da saúde, 

principalmente, nos processos de crescimento e desenvolvimento da criança 

e de sua família.  

                                                 
1  Maestría en Enfermería de la UNMSM, 2006 y 2007. 
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Com base neste pressuposto, esta pesquisa, teve o propósito de 

investir nas práticas de cuidado da criança no processo saúde-doença, 

segundo a perspectiva das famílias de uma comunidade nativa da Amazônia 

peruana. 

Nesse sentido, noções, como cuidados culturais, saúde dos povos 

indígenas, medicina social e antropologia médica, emergiram vigorosamente 

como necessárias para compreender os fenômenos que interferem sobre as 

práticas no âmbito da saúde e da doença (Collet e Rozendo, 2001). 

Esta pesquisa buscou contribuir com o conhecimento profissional 

para o desempenho da nossa prática com famílias e crianças, 

principalmente, no cuidado das crianças em processo de crescimento e 

desenvolvimento e de suas famílias (Silva, 2003), mediante a compreensão 

e o respeito às crenças e aos valores dos próprios nativos da cultura.  

A relevância deste estudo está no conhecimento e no 

desenvolvimento da prática de enfermagem que seja significativa para as 

famílias que vivem nestas comunidades, o que requer uma abertura à 

perspectiva dos próprios integrantes da cultura (Reátegui, 2000). 

O conhecimento a respeito das práticas relativas à saúde e 

desenvolvidas pelos povos indígenas (Reátegui, 2000), ainda é muito 

escasso. Por outro lado, é necessário considerar a existência de uma cultura 

ocidental que adota práticas de vertente biomédica (Macedo e Monteiro, 

2006), que pouco ou nada apresentam em comum com os saberes e as 

práticas tradicionalmente desenvolvidas pelos povos indígenas. 

Com base nestas inquietações, o presente estudo foi desenvolvido 

para encontrar respostas ao seguinte questinamento: Como é desenvolvido 

o cuidado da criança no processo saúde-doença em uma comunidade 

nativa? Acreditou-se que estas respostas poderiam contribuir para o 

desenvolvimento da assistência de enfermagem com competência cultural, 

mediante o aperfeiçoamento da prática assistencial, a docência e a pesquisa 

em enfermagem, neste âmbito. 



 

2 OBJETIVOS 
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2.1 Descrever e compreender as crenças, os valores e as práticas de 

promoção e preservação da saúde, desenvolvidas pelas famílias de uma 

comunidade nativa.  

2.2 Descrever e compreender as crenças, os valores e as práticas de 

cuidado no adoecimento das crianças, desenvolvidas pelas famílias de 

uma comunidade nativa. 



 

3 REVISÃO DA LITERATURA 
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3.1 OS POVOS INDÍGENAS (PI) NA REGIÃO DAS AMÉRICAS 

 

Os povos indígenas na região das Américas possuem importante 

patrimônio histórico, político, social e cultural. Eles eram os antigos donos 

destas terras, fato que transpassa as gerações até os dias atuais. 

Esta população, que preservou e conservou suas crenças, seus 

costumes, seus valores e suas tradições, merece ser considerada nos atuais 

debates e nas discussões que envolvem as questões realtivas à saúde na 

região. 

Os PI caracterizam-se por apresentar grande variedade em termos de 

cultura, religião, tradição e linguagem, além de estarem ocupando mais de 

70 países ao redor do mundo. Entretanto, encontram-se à margem da 

sociedade, vivendo em condições de extrema pobreza e baixo nível 

educacional, além de possuírem deteriorada condição de saúde (OMS, 

2007). 

Estimativas da Organização Panamericana da Saúde (OPAS) 

indicaram a existência de aproximadamente 45 milhões de indígenas na 

região das Américas e do Caribe. Estas pessoas estão distribuídas em 400 

PI, o que representa 10% da população total das Américas e do Caribe. Ao 

redor de 27% dos PI vivem em áreas rurais e estão distribuídos em 24 

países desta região (OPS, 2005). 

Trata-se de uma população que possui algumas características 

próprias: se autorreconhecem como PI, possuem sua própria história e fortes 

laços territoriais e naturais. Além disso, estão inseridos em diferentes 

sistemas sociais, políticos e econômicos, conservam a linguagem, os hábitos 

culturais, as crenças distintas e conformam grupos não dominantes na 

sociedade. Também estão dispostos a manter e a reproduzir, em seu 

entorno, os sistemas ancestrais, enquanto comunidades com costumes 

diferenciados (OMS, 2007). 
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Estima-se que cerca de 80% da população dos países em 

desenvolvimento fazem uso dos sistemas de cura tradicionais dos PI, 

enquanto principal fonte de cuidado da saúde na atenção primária (OMS, 

2007).  

Entretanto, para a Organização das Nações Unidas (2005), muitas 

crianças e jovens indígenas ainda enfrentam limitações relativas à 

assistência à saúde, à educação de qualidade, à justiça e à participação 

social. Portanto, trata-se de uma população que está vulnerável à perda da 

identidade e da nacionalidade. 

Dados alarmantes apontam que a mortalidade infantil nos PI é maior 

que a média da população mundial, sendo, essas diferenças alarmantes, 

mais elevadas nos países mais pobres (Stephens, Porter, Nettleton, Willis, 

2006). Em alguns países da região (Figura 1), dentre eles o Peru, as taxas 

de mortalidade infantil são maiores entre os indígenas (Stephens, Porter, 

Nettleton, Willis, 2006; OMS, 2007). 
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Figura 1 – Mortalidade infantil dos povos indígenas no mundo 
Fonte: Lancet series on indigenous health, vol. 367, 2006, p2022 

3.1.1 As condições de saúde dos PI 

Um estudo de base populacional desenvolvido com os PI 

revelou que a situação dos PI na região das Américas é bastante 

precária (OPAS, 1998); sobretudo entre aqueles que habitam a 

Venezuela, a Bolívia, o Chile e o Peru.  

Características comuns entre os PI são: a pobreza extrema, a 

marginalidade social, a perda do território e as más condições de 

saúde (OPAS, 1998; OPAS, 2007). Como consequência, apresentam 

elevados índices de morbidade e mortalidade infantil e materna. 

Entre as condições desfavoráveis que afetam a saúde dos PI, 

as que se destacam são as doenças transmissíveis e crônicas 

degenerativas, a violência, o alcoolismo, a contaminação e a 

deteriorização do meio ambiente, os problemas sexuais e 
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reprodutivos, o isolamento e as barreiras geográficas, econômicas e 

culturais (OPAS, 2007). Tratam-se de problemas que afetam o acesso 

à atenção à saúde, com qualidade e dignidade. 

Outro aspecto de sua vulnerabilidade diz respeito à 

deteriorização da atenção primária à saúde. Neste âmbito, um dos 

principais problemas está relacionado às dificuldades próprias dos 

serviços de saúde, no que se referem ao desempenho profissional, 

horários restritos, deficiência na infraestrutura física e nos 

procedimentos técnicos. Estes são, muitas vezes, incongruentes com 

os paradigmas dos PI, sobretudo em relação às diferenças de 

linguagem, valores, crenças, estilos de vida e organização social e 

familiar (OPAS, 2007). 

Por outro lado, entre os estados da região, as ações no sentido 

de reverter estas condições deficitárias, relativas às condições de 

saúde dos PI, ainda são muito limitadas. Constata-se, portanto, um 

grande hiato em relação à visão ocidental biomédica e à visão dos PI 

(OPAS, 1998). 

 No Brasil, a situação dos PI é semelhante, apesar da 

existência de um sistema de saúde indígena, que é diferenciado e 

respaldado pela Constituição e pelo Ministério da Saúde. Os PI 

brasileiros apresentam a situação sanitária com alta incidência de 

doenças e mortalidade infantil, tuberculose, problemas de saúde 

bucal, parasitose e alcoolismo. Observa-se, também, que os serviços 

de saúde destinados aos PI apresentam deficiências no atendimento 

e na infraestrutura, revelando o estado de abandono em que se 

encontram (Langdon, 2004). 

Essa condição deficitária produz reflexos nas esferas da saúde 

e da qualidade de vida dos PI. Consequentemente, os PI apresentam  

participação escassa no planejamento e nas ações de saúde e se 
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tornam mais dependentes de outras instituições, como as ONG 

(Oliveira, 2004). 

Nesse sentido, Oliveira (2004) alerta para a ocorrência da 

invisibilidade cultural. Esta é entendida como a prevalência da visão 

hegemônica dos provedores do cuidado, o que acarreta na falta da 

devida atenção às crenças e aos valores culturais dos PI e às suas 

demandas por assistência, o que resulta, também, na destruição de 

seus sistemas terapêuticos autóctones.  

Este panorama faz com que a valorização das diferenças 

culturais que existem no mundo globalizado ocorra com o intuito de 

explorar e domesticar os PI, utilizando-os em benefício do turismo e 

das políticas públicas que já se encontram estabelecidas. 

3.1.2. As políticas de saúde para os PI 

A OPAS elaborou portarias e implementou ações relacionadas 

à saúde dos PI, visando o seu reconhecimento enquanto população 

diferenciada, a sua participação ativa na implementação das políticas 

públicas, com respeito e equidade. Reconhecer e respeitar a 

diversidade cultural dos PI e fortalecer a capacidade local, nacional e 

sub-regional são algumas das metas da OPAS (OPAS, 2007) na 

região. 

As principais recomendações para as ações junto aos PI que 

se encontram descritas nos Objetivos do Milênio (ODM) da OPAS 

(OPAS, 2007) foram relativas às seguintes linhas de ação: 

- Linha 1 – Incorporar, de forma global, a perspectiva indígena nos 

ODM e nas políticas de saúde. 

- Linha 2 – Incorporar as práticas e as terapias indígenas no contexto 

da atenção primária da saúde e na interculturalidade. 



Revisão da Literatura 
 

30

- Linha 3 – Estabelecer alianças estratégicas para fortalecer a 

capacidade técnica dos países e dos líderes indígenas, para integrar 

e integralizar as ações de saúde dos PI na agenda política. 

- Linha 4 – Disponibilizar as informações e a gestão do conhecimento, 

de forma qualitativa e quantitativa, para proporcionar o aprendizagem 

dinâmico e a avaliação das ações, respeitando, compreendendo e 

protegendo o conhecimento ancestral dos PI, de forma sistematizada. 

 

3.2. A SITUAÇÃO DE SAÚDE DOS PI DO PERU  

 

Entre os anos 2000 e 2005, alguns indicadores de saúde do Ministério 

da Saúde (MINSA) (PERU, 2005) mostravam uma situação alarmante de 

saúde dos PI. Alguns destes dados são apresentados a seguir: 

- a proporção da população em situação de pobreza era de 48, 4%; 

- o número de profissionais por mil habitantes era de 11%, médicos, 

2,4%, dentistas; e, 1,2%, enfermeiros; 

- a taxa de fecundidade nas áreas rurais era de 4,56%, maior que a 

média nacional, que era de 2,86%; 

- a esperança de vida ao nascer na área rural era de 65 anos, 

enquanto que a global era de 70 anos; 

- a mortalidade infantil por causas perinatais, infecções respiratórias 

agudas, doenças diarreicas, anomalias congênitas e deficiências 

nutricionais era de 30%; 

- a mortalidade materna por causas obstétricas, hemorrágicas e 

infecções uterinas e indiretas era de 15%; 

- existia prevalência de desnutrição crônica global de 25%, devido a 

fatores como alimentação inadequada, doenças infecciosas, baixo 

nível educacional, analfabetismo materno. Na área rural, o número 

cresceu para 40,2%; 
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- a mortalidade na criança menor de cinco anos estava relacionada a 

pneumonias e a diarreias. 

Estes indicadores de saúde refletem, direta e indiretamente, o estado 

de saúde das populações mais desfavorecidas do Peru, o que inclui os PI. 

Múltiplos fatores políticos, sociais, econômicos e culturais convergem para 

aumentar o risco, o empobrecimento e o subdesenvolvimento dessas 

populações. 

Por tais razões, o MINSA, seguindo as recomendações e os 

lineamentos da Organização Mundial da Saúde (OMS), implementou a 

Estratégia Sanitária Nacional de Saúde dos Povos Indígenas (ESNPI), com 

o objetivo de identificar os problemas prioritários dos PI e tentar resolvê-los. 

A ESNPI tem como finalidade reduzir as brechas sanitárias que 

provocam o aumento da mortalidade infantil e da mortalidade em geral, 

assim como a morbidade provocada pelas doenças emergentes e re-

emergentes. Isto foi desenvolvido mediante normas de respeito aos padrões 

culturais dos PI, com base na perspectiva intercultural (PERU, 2009). 

Dentre suas ações, considerou como prioritária a atenção aos PI da 

região Amazônica e, para tanto, constituiu a Comissão Nacional de Saúde 

dos Povos Indígenas Amazônicos. Esta Comissão elaborou um programa de 

saúde, cuja premissa está baseada no resgate e na integração dos valores e 

das práticas de saúde, conforme a visão de saúde e de mundo próprios 

destas populações. 

Outro aspecto considerado na ESNPI é a articulação dos 

conhecimentos tradicionais dos PI com as práticas sanitárias locais, com o 

intuito de contribuir com o melhor estado de saúde (PERU, 2009). 

As principais linhas de ação desta estratégia estão apresentadas a seguir: 

- realizar a adequação cultural dos serviços e dos estabelecimentos de 

saúde no âmbito territorial dos PI; 
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- ampliar a oferta das ações de saúde, de forma permanente; 

- fortalecer os serviços de saúde, por meio da alocação de recursos 

humanos, logísticos e financeiros; 

- formar recursos humanos com capacitação para a assistência em 

saúde intercultural; 

- fortalecer o trabalho comunitário, mediante a participação ativa dos 

PI; 

- promover a vigilância com o objetivo de preservar o meio ambiente 

saudável; 

- fortalecer o sistema de vigilância e as ações em saúde pública. 

Com base nestas linhas de ação, foi criado o Centro Nacional de 

Saúde Intercultural (CENSI) (PERU, 2009). Este Centro reconhece os PI 

como àqueles que se autoreconhecem enquanto tal, possuem cultura 

peculiar e vivem em um espaço próprio dentro do território peruano, 

conforme o estabelecido pela Constituição. 

Cabe ao CENSI, propor políticas e normas em saúde intercultural, 

promover e desenvolver pesquisa e ensino, elaborar programas e serviços, 

transferir tecnologia e mediar a integração das práticas tradicionais 

indígenas com a medicina ocidental proveniente da academia. Este conjunto 

é realizado com o intuito de contribuir para a melhoria do nível de saúde 

desta população. (PERU, 2004). 

É importante ressaltar que, no território peruano, toda a atenção à 

saúde da população indígena é assumida financeiramente pelo Sistema 

Integral de Saúde (SIS) do MINSA e não pelo usuário (PERU, 2009); isso na 

teoria. Observa-se, entretanto, que quando os recursos financeiros 

governamentais se esgotam, os PI são obrigados a pagar pela assistência à 

saúde, problema este que ocorre com grande frequência.  

Por outro lado, de acordo com os dados do XI Censo Nacional de 

População e do VI Censo de Moradia, realizados em 2007 (PERU, 2008), 

relacionados à população rural, ressalta-se que não houve distinção entre as 



Revisão da Literatura 
 

33

populações rurais e indígenas. Como resultado, foram obtidos indicadores 

globais que refletem a situação atual da população rural, no qual estão 

inseridos os PI, como apresentados a seguir: 

- Da população nacional, 24% habitam em áreas rurais e 78% dos lares 

são chefiados por uma pessoa do sexo masculino, enquanto 22% por 

uma pessoa do sexo feminino. 

- Houve aumento da população infantojuvenil na selva, em comparação 

ao penúltimo censo. 

- Houve também aumento no número de mães adolescentes, sendo o 

Estado de Ucayali, local de realização da presente pesquisa, um dos 

que apresentou maior aumento (65%) no índice de natalidade entre 

mães adolescentes.  

- O índice de analfabetismo foi de 20%.  

- Quanto ao abastecimento de água, 51% da população fazem uso de 

rios, manaciais ou córregos e 19% utilizam água extraída de poço. 

Também neste quesito, o Estado de Ucayali foi um dos mais 

afetados. Constatou-se que apenas 30% da população rural possui 

energia elétrica no domicílio.  

- Apenas 1,7% da população amazônica está servida pela rede de 

esgoto domiciliar. Os demais (47%) se utilizam de latrina ou poço 

cego ou dos córregos ou rios (45%) como destino de suas fezes.  

- O combustível utilizado na cozinha é a lenha (77%) e o esterco (15%).  

- A mortalidade infantil de mulheres maiores de 12 anos é de 39% na 

população rural. Dentre este contingente populacional, somente 38% 

conta com o SIS gratuito, do MINSA. 

Estes dados refletem uma situação preocupante no que se refere ao 

estado de saúde de um modo geral, sobretudo em relação às populações 

rurais, dentre elas os PI. Apesar do MINSA ter desenvolvido o Modelo de 

Atenção Integral em Saúde (MAIS), no nível primário de atenção, há alguns 

anos (PERU, 2003), observa-se que a assistência ainda se encontra 

centrada nas questões de natureza biologista.  
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3.3 A SAÚDE NAS PERSPECTIVAS OCIDENTAL E NÃO 

OCIDENTAL/TRADICIONAL 

 

As concepções existentes no mundo ocidental relativas à saúde são 

variáveis. A OSM promulgou o conceito de saúde como sendo “um estado 

de completo bem-estar integral, físico, mental e social e não somente a 

ausência de doença ou enfermidade” (OMS, 2004), que influencia as demais 

conceituações da área da saúde.  

Por outro lado, existem outros conceitos, como os compartilhados 

pelos PI. Esta população vislumbra a saúde a partir de suas crenças, seus 

valores e sua cultura (Flores-Guerrero, 2004). 

Seguindo o paradigma dos PI, a saúde e o bem-estar são reflexos do 

funcionamento harmônico nos planos físico, mental e espiritual da pessoa e 

das relações estabelecidas com o meio ambiente, inclusive no âmbito 

sociocultural (Flores-Guerrero, 2004). 

Sob o enfoque transcultural, a saúde é vista como um estado de bem-

estar definido, valorizado e praticado culturalmente. Ela deve refletir a 

capacidade das pessoas ou dos grupos para realizar suas atividades 

cotidianas de forma normal, benéfica e significativa sob o ponto de vista 

cultural (Leininger, 1995). 

Contudo, a definição de saúde da OMS, que se traduz como sendo 

“um estado de completo bem-estar” não possui bases sólidas na atualidade, 

tendo em vista o deslocamento de horizontes sobre a saúde, que 

necessitam ser reconstruídos constantemente (Ayres, 2004). Portanto, o 

conceito da OMS se mostra ultrapassado, unilateral e fora da realidade, para 

não dizer, utópico (Gualda, 2009). 

Diante desta realidade, surgem conceitos que entrelaçam fenômenos 

complexos e multidimensionais como os fatores biológicos, sociológicos, 
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econômicos, ambientais e culturais (Capra, 1982). Estes dependem dos 

modos de vida dos grupos sociais e de cada um de seus membros (Uchoa e 

Vidal, 1994). 

À margem da visão ocidental, a saúde também tem a ver com um 

estado de equilíbrio e um sentimento de bem-estar físico e psicológico, para 

o desempenho satisfatório das atividades e o relacionamento harmônico 

com os demais (Adam e Herzlich, 2001). 

Esta experiência de equilíbrio dinâmico da saúde, que interage com o 

meio ambiente natural e social, se complementa com um estado subjetivo, 

não preciso e intuitivo, impossível de ser quantificado ou descrito, tendo em 

vista que é influenciado pelo contexto cultural em que ocorre e varia de 

cultura para cultura (Capra, 1982; Gualda, 2009). 

Dentro da abordagem ecológica da saúde, considera-se que o nível 

de saúde de um grupo reflete a natureza e a qualidade dos relacionamentos 

dentro e entre os ecossistemas (Gualda, 2009). Nesta tentativa, os modelos 

de cuidado com a saúde desenvolvidos nas culturas tradicionais consideram 

a saúde e os métodos de cura no sistema holístico (Capra, 1982). 

No entanto, qualquer concepção de saúde depende da compreensão 

de como são vistos os estados de bem-estar em contextos específicos, 

construídos social e historicamente (Brown, Barret e Padilla, 1998). Um 

aspecto importante a ser considerado nestes sistemas de saúde tradicionais 

diz respeito à religiosidade ou à espiritualidade. Nestas dimensões, os 

mundos visíveis e não visíveis são considerados como sendo habitados por 

deuses e outros espíritos. Este fato influencia o comportamento e o estilo de 

vida das pessoas de uma dada cultura (Henderson, 1989). 

3.3.1. O processo saúde-doença sob o enfoque antropológico 

A OMS estima que os profissionais da saúde têm  destinado 

maior interesse às pessoas doentes, em detrimento da promoção da 

saúde (OMS, 2004). Para tanto, fazem uso da tecnologia complexa e 
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do tecnicismo, que demandam alto custo. Consequentemente, a 

problemática que origina as condições de doença não é considerada 

ou equacionada, o que afeta os índices de morbidade e mortalidade 

da população em situação de vulnerabilidade. 

A medicina ocidental, que ainda se encontra fundamentada no 

modelo biomédico (Benedict, 2000), fraciona o indivíduo e chega a 

visualizá-lo como ser, por vezes, biológico, por vezes social ou 

psicológico e, em outros casos, meramente como entidades físicas ou 

patológicas, mentais ou psiquiátricas ou, ainda simplesmente, como 

portadores de deficiências decorrentes da pobreza extrema. 

Dificilmente, observam-se esforços no sentido de contemplar todos 

estes aspectos de forma concomitante, na tentativa de resolver os 

problemas de saúde que enfrentam. 

Os hábitos e os modos de ser de pessoas com bagagens 

culturais diversas das nossas não são considerados 

sistematicamente. Age-se desta forma porque predomina o 

pensamento de que os comportamentos e a natureza são iguais entre 

as diferentes pessoas. Este modo de pensar e de agir resulta na 

perda de confiança pelo outro e no limitado protagonismo e 

aprendizado no relacionamento com pessoas de outras culturas 

(Benedict, 2000). 

Para chegar à compreensão do processo saúde-doença sob 

outras perspectivas, como as dos PI, é necessário tecer, previamente, 

algumas considerações segundo a perspectiva antropológica e 

cultural. Deve-se considerar que os PI possuem ideias próprias a 

respeito do processo saúde-doença, as defendem, praticam e 

transmitem nos seus contextos familiar e social. 

Cada grupo cultural possui sua própria história, única e 

peculiar, que depende do desenvolvimento do grupo social e sofre as 

influências do meio que a integra (Boas, 2008). Portanto, a cultura 
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possui um conjunto de mecanismos de controle, planos, receitas, 

regras, instruções que governam os comportamentos de seus 

membros e, consequentemente, dos homens enquanto seres 

dependentes dela; a cultura, que estão regidos por padrões culturais 

(Geertz, 1989). 

É evidente que sem homens não haveria cultura e sem cultura 

não haveria homens (Geertz, 1989), pois o que interliga os homens é 

sua cultura, suas ideias e seus padrões comuns (Benedict, 2000). 

Reconhece-se que uma pessoa somente pode ser compreendida 

como integrante da sociedade à qual pertença;e vice-versa, ou seja, a 

sociedade só pode ser compreendida com base nas interrelações 

entre seus membros (Boas, 2008). 

Sob esta concepção antropológica, Siles Gonzalez (1999, p.28-

9) expõe suas colocações a respeito da cultura e faz uma 

retrospectiva, definindo-a no sentido histórico e social: 

Concebe-se a cultura, sob esta perspectiva, como um acervo do 
saber no qual os participantes na comunicação se abastecem de 
interpretações para poder se entender sobre algo no mundo. A 
cultura histórica sobre o intervalo saúde – doença seria nesse 
sentido, o resultado das interpretações que sobre ditas situações 
tem se produzido em uma dada sociedade através do tempo... 
cada sociedade tem sua própria cultura, seu mundo de vida, 
porém, cada sociedade pode ter diferentes ‘mundos’ da vida, 
diferentes visões de mundo... pois bem, um pilar básico em todas 
e cada uma das sociedades e a cultura – ou grupo delas – que as 
constituem, é o significado da saúde, da doença e de todas as 
situações que podem se dar na realidade estreita entre ambos, os 
limites conceituais. 

No meio de todo este universo cultural, se encontram as 

crenças, as quais se tornam estaticamente estáveis em uma dada 

sociedade, ao serem mantidas pelos seus indivíduos por meio de um 

comportamento dinamicamente estável. Esta dinâmica leva à 

aceitação das crenças culturais e da cultura tradicional que se 

encontram de acordo com o comportamento esperado nessa dada 

cultura (Henderson, 1989; Boas, 2008). 
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Outro aspecto a considerar na cultura, sob o ponto de vista 

antropológico, são os fatores externos e internos; estes últimos 

regidos por condições psicológicas que governam o desenvolvimento 

de uma dada cultura. Avalia-se que é importante considerar o meio 

ambiente e, principalmente, as condições sociais em que vivem as 

populações de diferentes culturas, para se poder comprender as 

diferenças observáveis (Boas, 2008). 

Alguns estudiosos entendem a cultura em seu contexto 

particular de elementos históricos, econômicos, sociais, políticos e 

geográficos (Gonzalez, 1999; Helman, 2003). 

Assim, para Laraia (2008), a cultura é tudo o que o homem faz 

e aprendeu com seus semelhantes e que ocorre dentro do seu 

contexto cultural, no qual a comunicação joga um papel 

importantíssimo, por ser um processo cultural que se vê expressado 

na linguagem, unicamente humana. Ou seja, não existiria cultura se o 

homem não desenvolvesse um sistema de comunicação oral.  

A antropologia, por sua vez, tenta compreender a diferenciação 

e a transformação dessas culturas analisando seus valores, seus 

costumes e seus atos, que compõem a vida cotidiana de seus 

indivíduos (Siles Gonzalez, 1999; Benedict, 2000). 

Nesta perspectiva, recentemente a biologia, a ecologia e a 

etnomedicina crítica e aplicada vêm se interessando em se aproximar 

da antropologia (Brown, Barret e Padilla, 1998), com o intuito de obter 

suporte sólido da antropologia cultural para focar os sistemas de 

símbolos, ideias e significados que constituem uma cultura (Helman, 

2003). 

Warnier (2003), ao realizar uma análise mais aproximada da 

noção de cultura, a caracteriza como um modo de transmissão por 

meio da tradição, um passado que persiste no presente, pois, ao ser 
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aceito no grupo, terá continuidade por longas gerações. Este autor 

denomina este fato como cultura-tradição. 

Warnier (2003, p.23) tenta definir cultura-tradição como: 

Uma totalidade complexa de normas, de habitos, de repertórios de 
ação e de representação, adquirida pelo homem enquanto 
membro de uma sociedade, fazendo dela singular, geográfica ou 
socialmente localizada, objeto de expressão discursiva em uma 
dada língua, fator de identificação dos grupos ou indivíduos e de 
diferenciação diante de outros, transmitida por tradições 
reformuladas em função do contexto histórico. 

O estudo das culturas de outros povos implica em descrever o 

que eles pensam que são, o que eles pensam que estão fazendo e 

com que finalidade eles pensam o que estão fazendo. Isto apenas se 

concretiza ao aprender como viver com eles, sendo um estranho e um 

diferente em seu mundo – e não se tornando um nativo, sentindo ou 

pensando como um deles (Geertz, 2001). 

Este estudo não prentendeu entrar em maiores 

aprofundamentos sobre a cultura; trabalho este que compete aos 

antropólogos e etnógrafos discutirem em profundidade, visto que suas 

significações são incompreensíveis e imprecisas até para eles 

mesmos, como aponta Geertz (2001, p.22): “Todo mundo sabe de 

que se trata a antropologia cultural: da cultura. O problema é que 

ninguém sabe muito bem o que é cultura”. Este autor, todavia, 

repensa a cultura como sendo um conceito permeado por 

improbabilidades, sobre a qual se tenta construir uma ciência.  

Contudo, a discussão sobre a cultura é inacabada, e 

provavelmente nunca terminará, já que sua compreensão exata se 

remete a reflexões incansáveis da própria natureza humana (Laraia, 

2008). 

Considerando o cenário de ausência de delimitação e as 

múltiplas faces do conceito de cultura, adotou-se, nesta pesquisa, o 

conceito de cultura como sendo um conjunto de princípios herdados 
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por indivíduos membros de uma dada sociedade, que mostra ao 

indivíduo como ver o mundo sob a perspectiva da cultura em que 

cresceu, como vivenciá-lo e como comportar-se em relação aos 

demais, às forças sobrenaturais e ao meio ambiente (Boas, 2008). 

Levando em consideração, que a cultura é transmitida 

geracionalmente por meio de seus símbolos, da linguagem, das artes 

e dos rituais (Geertz, 1989; Helman, 2003). 

Sob tais perspectivas e conceitualizações, considerou-se que o 

processo saúde-doenca não se restringe ao debate segundo a 

perspectiva biomédica. Há a necessidade de considerar as lideranças 

tradicionais, os xamãs, os rezadores, as parteiras e muitos outros 

personagens no desempenho de suas funções, que são relevantes 

em seus contextos cultural e social (Oliveira, 2004). 

Por outra parte, existe uma demanda atual na formulação de 

programas de saúde, que consiste na sensibilidade cultural aplicada 

às necessidades locais da população (Brown, Barrett e Padilla, 1998; 

Foronda, 2008). Isto requer a abordagem antropológica nos aspectos 

relacionados à educação sanitária, à nutrição, às doenças diarreicas, 

aos sistemas de cuidado primário da saúde, às intervenções em 

saúde pública e tradicional (Castro e Farmer, 2005). 

Conforme estas demandas existem cinco atributos da 

sensibilidade cultural (Foronda, 2008) que são importantes 

reconhecer na assistência de saúde à pessoa:  

- o conhecimento dos valores e as diferenças culturais, para dar 

proteção e qualidade no cuidado e usar os sistemas de saúde 

apropriadamente; 

- considerar os antecedentes, a linguagem e as crenças do 

outro, para sermos autênticos, sensíveis e afetuosos; 
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- a compreensão da natureza e dos significados do outro, 

pensando que os cuidadores são diferentes uns dos outros; 

- o respeito pela cultura e pela linguagem do outro, para 

desenvolver aceitação mútua; 

- a educação ou a adaptação (tailoring) ao grupo, para buscar 

um caminho de aproximação e de ação equilibrada. 

Uma ampla abertura para compreender a diversidade cultural 

(Foronda, 2008) da sociedade deve preceder a elaboração de 

programas de saúde, em âmbitos nacional e internacional. Além 

disso, devem ser considerados estudos epidemiológicos que 

expliquem os índices de morbidade e o trabalho na promoção de 

intervenções frutíferas, apropriadas e adaptadas à cultura, sobretudo 

nos programas maternoinfantil e de saúde pública (Castro e Farmer, 

2005). 

Todos estes aspectos devem ser considerados relevantes nos 

processos da saúde pública, desde a interpretação dos fatores que 

interferem sobre o processo saúde-doença, até as etapas de 

desenho, avaliação e implementação dos programas (Brown, Barrett 

e Padilla, 1998). 

 

3.3.2. O cuidado da criança na dimensão antropológica  

Ultimamente, tem se observado grande enfoque ao ambiente 

cultural nas discussões de saúde que envolvem as crianças (Cohn, 

2001). Entretanto, a abordagem da criança das sociedades não 

ocidentais e dos PI ainda e muito escassa. 

Na análise cosmológica feita por Cohn (2002), a criança se 

desloca entre mundos ambíguos; no primeiro, sobrenatural, a criança 

se vale por si mesma, ao caminhar e falar, e, no segundo, humano, 
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ela estabelece um contato definitivo e completo, quando passa pelas 

práticas de cuidado materno (Ortner, 1979). Tudo isto lhe confere 

suporte para permanecer neste mundo com autonomia alimentar e 

acesso à linguagem, que dão início à sua integração na sociedade 

(Cohn, 2002). 

Assim sendo, a criança é influenciada pela cultura, pois esta 

molda seus hábitos e modos de pensar, enquanto que o ambiente no 

qual ela nasce e cresce contribui para construir suas experiências e 

direcionar sua conduta (Benedict, 2000). Isso lhe confere a 

denominação de participante ativo do seu próprio aprendizado e 

socialização (Cohn, 2002). 

Durante a infância, a criança experimenta a socialização 

primária, que consistirá na base de sua cultura. A partir do 

nascimento, a criança interage com outros que lhe são significativos e 

com objetivos que lhe são transmitidos e impostos, em relação aos 

quais ela reage conforme as situações que se apresentam (Berger e 

Luckmann, 2006). 

A socialização primária não se restringe a um aprendizado 

cognitivo. Ela carrega alto grau de emoção, fazendo com que a 

criança se identifique com os demais significativos, absorvendo 

papéis e atitudes para depois interiorizá-los e autoidentificar-se com 

sua personalidade. Esta condição lhe confere um lugar no mundo, um 

nome e uma localização social determinada (Berger e Luckmann, 

2006). 

 Para a antropologia, a infância não é um estágio fixo nem 

finito, nem está baseada em critérios circunscritos ao caráter 

biológico. Os estudos transculturais apontam para uma ampla 

variação do conceito da infância.  

Existe em comum a ideia de que a infância é socialmente 

construída entre e dentro dos diferentes grupos humanos (Helman, 
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2003). Por meio da sua participação nas atividades cotidianas, a 

criança assimila valores e saberes tradicionais e atribui significados a 

eles, o que contribui para a moldagem de sua socialização (Cohn, 

2002). 

As diferentes sociedades estabelecem o momento de dar início 

à educação das suas crianças. O momento em que devem participar 

de certos rituais religiosos, começar a trabalhar fora de casa, a ter 

relações sexuais, controlar suas finanças, tomar decisões 

independentes, ter seus próprios documentos de identidade e assumir 

responsabilidades legais por suas ações (Helman, 2003). Gennep 

(2011), denomina, como ritos de passagem, as práticas destinadas à 

purificação, à separação e à agregação de uma criança e a sua 

introdução ao mundo ao qual pertence.  

Assim sendo, existem alguns cuidados na gestação e no 

nascimento que seguem estes ritos de passagem; como, por 

exemplo, os adotados na comunidade nativa Matsigenkas, do Peru, 

que consistem na realização de rituais na gestação e no nascimento, 

feitos com o intuito de manter a criança distante dos seres não 

humanos e conseguir sua integração segura na sociedade dos 

humanos. Estes nativos acreditam na existência de entes desejáveis 

e não desejáveis que tentam exercer influências sobre o 

desenvolvimento da criança (Rosengren, 2006). 

A criança passa então a ser considerada um receptor ativo do 

processo de socialização (Cohn, 2002; Helman, 2003) e não apenas 

um ente passivo. Acredita-se que, após a realização dos rituais, a 

criança passa a ter sua própria sabedoria e a adquirir uma linguagem 

própria, que contribui para o desenvolvimento de sua identidade 

(Helman, 2003). 

Helman (2003), ao citar um exemplo, estimula a reflexão 

acerca das práticas de uma sociedade economicamente 

desenvolvida. Nesta, a infância é vista como um período singular e 
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deve ser protegida, livre de preocupações, com características 

próprias de moralidade, lazer, normas de vestir, alimentação, regalias, 

brinquedos, livros, programas de computador, filmes, vídeos, revistas. 

Tudo está ao alcance das crianças com uma finalidade talvez 

lucrativa. Por outro lado, nas sociedades mais carentes, as crianças 

são adultos em treinamento e executam tarefas como cuidar de 

outras crianças, caçar, cozinhar, pastorear e ganhar dinheiro com 

grande precocidade. 

Acredita-se que a comunidade deve resgatar e valorizar sua 

própria cultura, ter interesses comuns em benefício das crianças e 

permitir o lazer e o descanso destas em seu próprio ambiente, de 

forma tranquila e mantendo a solidariedade entre seus membros 

(OPS, 1998b). 

A criança e sua família são os principais atores no 

desenvolvimento saudável em um contexto particular. Portanto, 

algumas ações devem ser desenvolvidas para fornecer suporte e 

promover a qualidade de vida delas nesses contextos. Isto requer a 

consideração da equipe de enfermagem enquanto uma possibilidade 

de criação de espaços comunitários para a promoção do bem-estar 

físico e mental delas (Hoga, Muñoz e Muñoz, 2000). 

Entre os grupos que devem ser atingidos com ações de 

promoção da saúde, estão as crianças, as mulheres e as 

comunidades indígenas culturalmente diversas, sobretudo aquelas 

que habitam as áreas rurais (VicHealth, 1999). 

Observa-se que, em algumas sociedades, as crianças não são 

suficientemente maduras para se engajar em trabalhos que envolvem 

maior responsabilidade. Portanto, elas necessitam de supervisão e 

cuidados constantes; e as pessoas mais indicadas para isto são as 

mães, com as quais possuem uma forte ligação.  
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É no contexto doméstico que surge a mãe como figura de 

destaque nos cuidados da criança. Ela é vista enquanto agente 

poderoso do processo cultural, visto que transforma recursos naturais 

em produtos culturais, ou seja, as crianças em seres sociais, por meio 

da socialização e do cuidado (Ortner, 1979).  

O forte vinculo mãe-filho, a prática da amamentação e os 

cuidados das crianças no ambiente familiar são aspectos a se 

reconhecer no contexto no qual transita e se insere esta mulher – 

mãe (Ortner, 1979). Nesse sentido, é importante abordar a família, 

constituída esta, como unidade e centro em torno do qual se 

configuram as práticas de cuidado das crianças (Wright e Leahey, 

2008). 

Cada família é considerada um sistema complexo, composto 

por elementos em mútua interação. Ao mesmo tempo, a família deve 

ser considerada como uma unidade e um todo, constituído por um 

conjunto de subsistemas, representados pelos seus membros (Wright 

e Leahey, 2008). 

Acredita-se que a definição de família que melhor se adapta a 

este estudo é a proposta por Wright e Leahey (2008, p.68): “família é 

quem seus membros dizem que são”. Segundo esta definição de 

família, é possível respeitar as ideias de seus membros, de maneira 

individual, os relacionamentos significativos e as experiências de 

saúde e doença no cuidado da criança, tal como foi seguida neste 

estudo. 

O termo família implica em uma noção imprecisa a respeito do 

gênero, de geração assim como ao pertencimento mediante a 

consanguinidade e a afinidade. Isto repercute nos indivíduos que 

formam parte da família, produzindo, reproduzindo, distribuindo, 

herdando e vivendo de acordo com os diversos princípios referidos à 

casa (Scott, 2005). 
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É a família que constitui a estrutura social básica de 

convivência, e que velará pela satisfação das necessidades dos seus 

membros ou elementos. Dentro dessa unidade funcional, a mulher se 

estabelece como o elemento básico e a atriz social imprescindível na 

função sociosanitária da família (Siles Gonzales, 2000).  

Cabe à família se responsabilizar pelos cuidados da saúde de 

seus integrantes, oferecer o sustento alimentar e cobrir todo tipo de 

necessidade gerada dentro do contexto no qual esta se socializa, 

inclusive desempenhar atividades socializadoras, como adaptação e 

obediência das normas  sociais (Siles Gonzalez, 2005) 

Por outro lado, o sexo ligado às experiências femininas está 

interiramente envolvido nos assuntos que pertencem à família. Sem 

deixar de mencionar que o contexto social também se encontra 

entrelaçado às demais categorias de etnia, raça, classe social, 

religião e espiritualidade e ambiente (Wright e Leahey, 2008) que 

influem na dinâmica familiar.  

Portanto, as relações de gênero desempenham aqui um papel 

importante no cuidado da saúde da família, sobretudo em relação ao 

cuidado das crianças (Scanove, 2005; Wright e Leahey, 2008), pelo 

fato delas integrarem um fenômeno social e cultural cotidiano. Sem 

dúvida, o processo de cuidar é construído socialmente e as relações 

de sexo e de gênero fazem parte dele (Scanove, 2005). 

Outro aspecto a considerar ao tratar das famílias e o cuidado 

outorgado dentro desta unidade é o fato de existirem famílias 

nucleares e ampliadas. Porém, é preciso, em algumas ocasiões, 

deixar de lado a norma hegemônica da família nuclear, pois, em 

alguns casos etnográficos, essa norma não se exerce com a mesma 

força em todas as camadas sociais, como aponta Fonseca (2002). A 

autora, ainda, ressalta que existe a possibilidade de dinâmicas 

familiares alternativas que, mesmo sem se encaixarem no modelo 
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dominante de família, gozam de popularidade e legitimidade em 

determinados setores da sociedade. 

Portanto, vale a pena considerar no cuidado da criança, a 

intervenção das dinâmicas familiares alternativas, como são o caso 

das famílias nativas. 



 

4 O REFERENCIAL TEÓRICO 
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4.1 O MODELO PARA COMPETÊNCIA CULTURAL (MCC) DE 

PURNELL 

 

O Modelo para Competência Cultural de Purnell (2002, 2005) foi a 

base teórica deste estudo. Este Modelo foi eleito porque nele a perspectiva 

cultural na assistência à saúde é abordada de forma organizada, 

sistematizada e abrangente.  

Este Modelo considera 12 domínios culturais, que transpassam as 

barreiras de outros modelos trans e interculturais. Neste Modelo, uma ampla 

margem é considerada na descoberta da realidade que envolve uma 

comunidade e seus integrantes, no contexto cultural sob estudo, nas visões 

emic e etic da pessoa e, na abordagem da família e da comunidade. 

 Ressalta-se que a visão emic refere-se ao próprio olhar do nativo de 

uma dada cultura, enquanto a visão etic reflete o olhar dessa cultura pela 

perspectiva de outras pessoas não pertencentes à cultura (Purnell, 2002, 

2005). 

O foco principal do MCC está direcionado para o estudo da cultura, 

com uma aproximação etnográfica, no sentido de promover a compreensão 

cultural sobre a situação da pessoa, tanto na situação de doença quanto na 

de bem-estar e saúde.  

Segundo este modelo teórico, cabe aos profissionais, enquanto 

provedores do cuidado, assumir o compromisso de compartilhar informações 

para o benefício dos envolvidos no cuidado, seja na prevenção primária, na 

secundária ou na terciária da assistência à saúde.  

O MCC de Purnell (2002, 2005) sustenta-se em teorias e pesquisas 

derivadas da administração, antropologia, sociologia, anatomia, fisiologia, 

biologia, psicologia, religião, historia, linguística, nutrição e de cenários 

práticos na enfermagem e na medicina. 
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O diagrama do MCC retrata um círculo maior, que abarca a sociedade 

em geral e, dentro dele, estão representados círculos menores para a 

comunidade, a família e a pessoa, consecutivamente, de fora para dentro do 

diagrama (Figura 2). Estes 12 Domínios Culturais estão interligados entre si 

por meio de setas bidirecionais. A parte central do diagrama é vazia e 

representa os aspectos desconhecidos do grupo cultural. 

Figura 2 – Modelo para Competência Cultural de Purnell 
Fonte: Purnell, 2010 (cedido pelo autor, via e-mail) 
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Na parte inferior do diagrama do MCC há uma linha dentada que 

indica a consciência cultural dos prestadores do cuidado da saúde e ou de 

outras instituições ou organizações, de acordo com seu estágio de 

competência cultural, sendo da esquerda para a direita: inconsciência 

incompetente, consciência incompetente, consciência competente, 

inconsciência competente. 

Nesse Modelo, pressupõe-se que as definições dos conceitos de 

sociedade, comunidade, família e pessoa podem ser adaptadas de acordo 

com a cultura do destinatártio do cuidado. Aqui a pessoa pode ser definida 

como única, como família ou como grupo, dependendo da cultura em 

questão. 

As 12 partes ou os domínios que compõem o MCC (Purnell, 2002) 

estão descritos a seguir (Quadro 1)  incluindo seus itens mais relevantes. 

Quadro 1 – Domínios do Modelo para Competência Cultural de Purnell 

Domínios Conceitos 

Herança – Visão 
geral 

Conceitos de país, origem, residência e seus efeitos, emigração e 
razões, situação econômica, ocupação e nível educacional. 

Comunicação  Uso contextual da linguagem e suas variações, a comunicação não 
verbal e a utilização dos nomes.  

Papéis e 
organização 
familiar 

A chefia da família e papéis de gênero, papéis familiares, 
prioridades, status social da família junto à comunidade, estilo de 
vida familiar, tarefas das crianças e adolescentes, criação dos filhos, 
papéis dos idosos e da família extensa. 

Força de 
trabalho  

Autonomia, aculturação, assimilação, papéis de gênero e práticas de 
cuidado da saúde originários do país de origem. 

Ecologia 
biocultural 

Variações étnicas e raciais, como cor da pele, diferenças na estatura 
corporal, doenças genéticas e hereditárias, diferenças corporais 
quanto ao metabolismo dos medicamentos. 

Comportamento
s de alto risco  

Tabagismo, etilismo, uso de drogas ilícitas, ausência de atividade 
física, excesso de consumo calórico e ausência de medidas 
preventivas de acidentes, práticas sexuais de risco. 

Nutrição  Alimentação e satisfação adequada da fome, o significado do 
alimento, escolhas alimentares, rituais e tabus alimentares, 
deficiências enzimáticas e a utilização do alimento para a promoção 
da saúde e o bem-estar e na doença.  
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Práticas na 
gravidez e no 
parto  

Práticas conceptivas e anticonceptivas, crenças e valores 
relacionados à gravidez, ao parto e ao puerpério e a vivência destas 
etapas. 

Rituais relativos 
à morte  

A forma como os indivíduos e os membros da cultura visualizam os 
rituais de morte e enterramento, seu comportamento, preparação e 
práticas de enterro e luto. 

Espiritualidade Práticas religiosas e de oração e o significado atribuído à vida. 

Práticas de 
cuidado à saúde 

O enfoque dado ao cuidado da saúde, práticas tradicionais, mágico-
religiosas e crenças da biomedicina, responsabilidade individual 
relativa à saúde, práticas de automedicação e de saúde mental, 
doenças crônicas, barreiras para o cuidado da saúde e as respostas 
culturais à dor e ao estado de doença. 

Provedores do 
cuidado à saúde 

Percepções relativas aos provedores do cuidado à saúde, inclusive 
os tradicionais, mágico-religiosos, biomedicina ocidental. Neste item, 
o sexo do provedor de saúde pode ter significado para alguns 
grupos culturais específicos. 

 

Os pressupostos principais do MCC derivam tanto dos valores 

pessoais do autor (Purnell, 2002, 2005) quanto dos ambientes de cuidado da 

saúde, que incluem a promoção da saúde e do bem-estar, a prevenção da 

doença, o restabelecimento e reabilitação da saúde.  

Compõem, nesta condição, duas categorias, a primeira referente ao 

receptor dos cuidados e a outra ao provedor dos cuidados à saúde, sendo 

que uma pessoa obtem competência cultural progressiva ou pode regredir 

nela e voltar a progredir, dependendo dos conhecimentos e das estratégias 

obtidas no encontro com diversas pessoas sob seus cuidados e diferentes 

culturas. Portanto, a competência cultural é a adaptação do cuidado, de 

forma congruente com a cultura do cliente, derivado de um processo 

consciente e não linear. 

Na prática, o Modelo de Purnell (2002, 2005) tem sido de grande 

relevância, tanto entre enfermeiras, quanto entre outros profissionais da 

saúde, em diversos ambientes e contextos, por ser holístico, flexível e 

apropriado para sua utilização pela equipe inter e multidisciplinar. 
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Prover cuidados culturalmente sensíveis e competentes ao indivíduo, 

à família e à comunidade constitui seu pressuposto central. Desenvolver o 

trabalho sob estas premissas é essencial para a promoção e a manutenção 

da saúde, para a prevenção da doença e para estabelecer intervenções 

efetivas. 

Extrapola-se o âmbito assistencial com a utilização deste modelo, 

podendo ser empregado também nas áreas administrativa, educativa e de 

pesquisa em saúde. O que norteia o planejamento e as ações para um 

estudo congruente com as necessidades da população envolvida, por 

despertar o raciocínio crítico, as descrições das experiências pessoais e a 

aplicação para a prática de forma holística. 

Finalmente e, dada a complexidade de culturas e grupos étnicos, o 

MCC (Purnell, 2002, 2005) permite avaliar culturalmente variáveis 

importantes, como os valores, as crenças, os estilos de vida e as práticas de 

indivíduos, famílias e grupos culturalmente diversos, sendo hoje uma 

necessidade afiançar nossa competência cultural como profissionais da 

saúde, para o bom desempenho de nossas ações com a população. 

O MCC foi adotado como vertente desta pesquisa porque seus 

pressupostos se alinham aos da antropologia cultural. Por meio dele, foi 

possível delinear um cuidado sensível e congruente com as necessidades, 

os saberes e as práticas dos membros do agrupamento cultural estudado. 



 

5 O PERCURSO METODOLÓGICO 
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5.1 A ABORDAGEM DA PESQUISA 

 

Para esta pesquisa optou-se por uma abordagem qualitativa, por 

permitir-nos, por meio dela, compreender as vivências dos componentes de 

um agrupamento cultural, de forma ampla, realística e holística (Olh, 2006; 

Geertz, 2001). Teve a finalidade de descrever as experiências vividas pelas 

famílias que integram uma comunidade nativa da Amazônia peruana. 

Por se tratar de um tema de grande complexidade, como é o cuidado 

da criança no processo saúde-doença; consideraram-se novas formas e 

possibilidades de aprender, compreender e explicar estes fenômenos no 

campo da saúde, por meio do método qualitativo. 

Os métodos qualitativos de pesquisa permitem conhecer e explicar os 

fenômenos em um determinado campo do conhecimento, superando os 

limites dos métodos das ciências naturais e captando a realidade social da 

população em seu próprio contexto, o que é caracterizado pelo alto grau de 

dinamicidade (Collet e Rozendo, 2001). 

Gerar intervenções que conduzam a melhorias nas condições de vida 

e bem-estar na população delimita o valor social da pesquisa qualitativa. Por 

meio desta é possível construir e expressar a identidade cultural do grupo, 

mediante a expressão da linguagem cotidiana (Gonzáles-Ávila, 2002). 

Nesta oportunidade, esta metodologia qualitativa possibilitou decifrar 

os fenômenos relacionados ao cuidado das crianças de uma comunidade 

nativa, a partir de uma perspectiva emic e etic (Morse e Field, 1995). O que 

nos levou ao encontro das experiências vividas pelas famílias dessa cultura, 

por meio do método etnográfico, no qual registros de observações e 

entrevistas, que sintetizaram as expressões e ações dos próprios nativos da 

cultura – as famílias – foram obtidos. 
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5.2 O REFERENCIAL METODOLÓGICO – A ETNOGRAFIA 

 

O método etnográfico foi utilizado neste estudo considerando sua 

natureza e sua aplicabilidade em pesquisas como esta, que pretendem obter 

a compreensão de algum aspecto de determinada cultura. 

Na era pós-moderna, este método implica no desenvolvimento de 

etnografias novas e experimentais (Denzin e Lincoln, 2000). Estas 

estratégias de investigação são indicadas para explorar temas até então 

pouco estudados, que necessitam de um trabalho de campo para formular 

hipóteses apropriadas (Angrosino, 2009) e para poder esclarecer fatos, a 

partir de um cenário naturalístico, de forma interpretativa (Denzin e Lincoln, 

2000). 

A etnografia é um dos métodos por excelência para representar uma 

dada cultura de forma escrita, ou seja, indagar, descrever e compreender 

determinados aspectos dela que estão articulados ao trabalho de campo do 

pesquisador (Van Maanen, 1988; McCurdy, Spradley, Shandy, 2005). 

Define-se como a “arte e a ciência de descrever um grupo humano, 

suas instituições, seus comportamentos pessoais, suas produções materiais 

e suas crenças” (Angrosino, 2009, p.30). Algumas características descritas 

por Geertz (2001) devem ser consideradas ao se adotar este método, como 

são a seguir: 

- Trata-se de uma pesquisa de campo realizada no local, desenvolvida 

de forma personalizada, face a face e no cotidiano da cultura. 

- Utiliza-se de técnicas multifatoriais e possibilita a triangulação delas; 

- Envolve ações compromissadas no longo prazo, durante semanas, 

meses e ou anos. 

- É indutiva, para a construção de modelos gerais e teorias 

interpretativas. 
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- É dialógica, por permitir a discussão de suas conclusões e 

interpretações durante todo o processo com os participantes. 

- É holística, porque revela o retrato mais completo possível do grupo 

cultural sob estudo. 

O conhecedor por excelência das mentalidades alheias é o etnógrafo 

(Geertz, 2001). Este considera o estranho e a diversidade e possui uma 

visão ampla, tornando os mundos de outros lugares, compreensível, 

primeiro, para ele mesmo e, depois, para seus leitores. 

Cabe acrescentar que os pesquisadores das ciências sociais e 

humanas, cientes e comprometidos de forma responsável com seu trabalho 

e com a realidade na qual fazem suas descobertas, também podem 

contribuir para a construção dos conhecimentos com abordagem cultural.  

A etnografia auxilia, enquanto disciplina, o favorecimento do contato 

com a subjetividade do outro (Geertz, 2001). Geertz utiliza termos como 

‘nós’, entendidos como os que ali estão para estudar a cultura, e ‘eles’, as 

pessoas estudadas. Assim, a etnografia busca, nesta troca conjunta, 

eliminar o etnocentrismo. 

É por meio da pesquisa etnográfica que o pesquisador se insere em 

um dado cenário cultural, com o intuito de descobrir o conhecimento que as 

pessoas possuem, conhecer sua organização, seus comportamentos e 

interpretar suas experiências, tal qual estas são sentidas e vivenciadas. 

 

5.2.1 O cenário cultural 

O cenário desta pesquisa esteve delimitado pelo território 

ocupado por uma comunidade nativa amazônica, denominada para 

fins desta pesquisa como Kabano2. Geograficamente localizada no 

                                                 
2 Nome fictício dado à comunidade nativa, para resguardar seu anonimato.  
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Estado de Ucayali, as margens do rio do mesmo nome, (figura 3), e à 

distância de 6 horas, em bote e a pé, da capital do Estado, 

denominada Pucallpa. 

Seus habitantes pertencem ao grupo etnolinguístico Pano, 

subgrupo Shipibo-Conibo (Villar, 2003). Conformados por 70 famílias 

aproximadamente, que atualmente estão organizadas segundo o 

modelo de família extensa matrilocal (Lima, 2003), sendo que a 

família nuclear, inserida dentro da família extensa ou ampliada, tem a 

média de cinco membros, enquanto a família ampliada, a média de 

oito membros. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Figura 3 – Mapa geográfico da comunidade Kabano, Estado de Ucayali, Peru 
Fonte: Governo Regional de Ucayali, 2003 (adaptação em cor vermelha) 
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Sua estrutura física (figura 4) apresenta como principais 

características as seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Figura 4 – Mapa físico da comunidade Kabano, São Paulo – 2012 
      Legenda:  

Casas das famílias do estudo  
Local comunal  
Posto de saúde  
Casa da pesquisadora  
Cabine de radiofonia  
Poços de água P1, P2, P3 
Pré-escola, Escola primária, Colégio PE, EP, C 
Telefone comunitário  
Ruas principais R 
Mercearias principais M 
Igreja evangélica ۩ 
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- O centro está rodeado de casas ornamentais construídas de 

material rústico em madeira, algumas sobre o nível do chão e 

outras sobre palafitas. Os tetos são revestidos de folhas de 

shebón em duas águas ou telhado de metal. 

- No centro estão localizadas a quadra de futebol e a praça 

principal e, ao redor deles, se encontram: um poço de água, o 

posto de saúde, o local comunal, o telefone comunitário, a 

farmácia comunitária, a cabine de radiofonia e algumas casas 

que funcionam também como lojas de conveniência ou 

mercearias. 

- O centro da comunidade nativa está dividido em oito 

quarteirões, que albergam quase toda a população. Fora dele, 

se encontram as terras de cultivo, duas lagoas e parte do rio 

Ucayali; todos eles fazem parte do território geográfico da 

comunidade nativa.  

- As ruas da comunidade nativa têm o chão de areia branca e 

fina, árvores de manga ou outros frutos rodeiam as casas e se 

perdem no monte e nas terras de cultivo fora dos limites do 

centro da comunidade.  

- A comunidade está abastecida somente de água por meio de 

três poços principais. Não está munida de energia elétrica, 

utilizando durante as noites velas e lâmpadas que funcionam 

com combustível, dentro das casas. 

 

         5.2.2 A inserção no campo 

A inserção na comunidade constituiu-se em um processo que 

teve início há poucos anos, por meio da entrada da pesquisadora 

enquanto componente de um grupo de enfermeiras pesquisadoras de 
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uma universidade (Chávez Alvarez et al., 2007). Naquela ocasião, a 

finalidade da inserção na cultura foi a realização de pesquisas com 

enfoque no cuidado da saúde da mulher e na prevenção de doenças 

infecciosas e parasitárias. Desde aquela ocasião, já se tinha certa 

familiareidade com a comunidade nativa e subsequentemente, 

éramos conhecidas e aceitas pelos membros da cultura. 

Para fins do presente estudo, a inserção na comunidade 

iniciou-se com a reapresentação da enfermeira e pesquisadora, após 

as coordenações por telefone e à chamada de radiofonia, e por meio 

de uma visita técnica introdutória no ano de 2009. Nessa 

oportunidade, foi apresentado o projeto de doutorado às autoridades 

da comunidade nativa, as quais autorizaram de forma verbal o 

desenvolvimento deste novo projeto. Acredita-se que tal aceitação foi 

devido ao fato de o convívio, nas ocasiões anteriores, ter transcorrido 

sem atritos e com alto grau de receptividade. 

 Uma segunda inserção ao local da pesquisa foi coordenada 

para os primeiros dias de janeiro de 2010, com o intuito de dar início 

ao trabalho etnográfico; desta vez, foi apresentado o projeto de 

pesquisa a todos os membros da comunidade nativa, em uma reunião 

geral comunal, para assim, confirmar a aceitação da pesquisa pelas 

famílias da cultura. 

Como resultado da segunda visita à comunidade nativa, 

obteve-se a aceitação em massa de todos os membros da 

comunidade. As famílias demonstraram grande acolhida e 

contentamento pelo reencontro com a pesquisadora. Ao serem 

conhecedores dos objetivos e propósitos da pesquisa, finalmente 

obtivemos um alto grau de aceitabilidade e receptividade.  

A partir desse momento, começou o planejamento e a 

execução do programa de atividades do trabalho de campo 
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etnográfico, tanto com as autoridades locais quanto com as famílias 

interessadas em participar voluntariamente. 

 

5.2.3 O trabalho de campo etnográfico 

A ferramenta principal da etnografia consiste no trabalho de 

campo. Este é entendido como uma conversa pouco convencional, 

vernácula e de longos períodos de tempo; caracterizado pela 

observação minuciosa, cuja abordagem holística, humanista e 

qualitativa consiste no foco principal (Geertz, 2001). 

Mediante a realização do trabalho de campo, o pesquisador 

estudioso da cultura busca aprender a viver e a pensar ao mesmo 

tempo. Trata-se de um processo que demanda esforço contínuo, por 

meio da prática do distanciamento ou do desprendimento, que deve 

estar permeada pela capacidade de olhar para as pessoas e os 

acontecimentos com um olhar imparcial, mas, ao mesmo tempo, 

interessado e permeado pela maturidade.  

Este distanciamento não é um dom natural nem um talento 

fabricado. Trata-se de uma conquista que requer muito trabalho e 

dedicação, e isto se origina na submissão pessoal e em uma ética 

vocacional (Geertz, 2001). 

A previsão inicial do trabalho de campo foi de seis meses. 

Entretanto, o tempo de permanência real no local da pesquisa foi de 

quatro meses, devido à obtenção de resultados satisfatórios no 

decorrer da pesquisa in situ, como delimitada pela pesquisa 

etnográfica; já que, neste método, não persiste com exatidão uma 

definição prévia da duração do trabalho de campo.  

O estudo foi desenvolvido nos meses de janeiro a abril de 

2010. Durante estes quatro meses, realizaram-se anotações no 
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caderno de campo, redigidas à mão. Todas as noites, antes de 

dormir, eram realizadas anotações escritas do mesmo dia, sobre os 

acontecimentos gerais que se sucediam na comunidade e sobre as 

situações que se suscitavam com as famílias que eram visitadas pela 

pesquisadora. 

As atividades de campo envolviam visitas gerais e específicas, 

tanto em forma de passeios pelas ruas da comunidade e os locais de 

espaço público, como a igreja, o posto de saúde, a praça principal, a 

quadra esportiva e o local comunal; quanto dentro dos lares e 

chácaras das famílias que aceitaram participar de forma voluntária 

nesta pesquisa. 

 

5.2.4 A coleta dos dados 

Foi desenvolvida nesta etnografia a coleta de dados baseada 

no modelo da etnoenfermagem (Leininger 2006). Este consiste no 

método etnográfico adaptado pela autora para o desenvolvimento de 

pesquisas na área de enfermagem e denominado como O-P-R Model 

(observação, participação e reflexão).  

A etnoenfermagem é composta das fases de observação, 

participação e reflexão, estas fases devem ser desenvolvidas durante 

o trabalho de campo (Leininger, 2006). Esta pesquisadora 

acrescentou a fase de reflexão ao modelo de observação participante 

tradicionalmente desenvolvido na área de antropologia, por entender 

que a enfermagem possui sua especificidade e um compromisso que 

vai além da observação do cenário e a participação nas atividades da 

cultura. 

A enfermagem também possui o compromisso de refletir a 

respeito dos resultados encontrados no trabalho de campo e de 
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propor uma ação, de modo a beneficiar os integrantes de um dado 

contexto cultural (Leininger, 1995). 

O ciclo da pesquisa etnográfica envolveu necessariamente a 

realização da observação participante e das entrevistas etnográficas, 

a coleta de dados no campo, o registro etnográfico no caderno de 

campo, a análise interpretativa dos dados e a escrita final etnográfica. 

Utilizou-se na coleta de dados etnográficos o processo da 

observação participante em três níveis, que correspondem aos 

seguintes: amplas descrições das observações, para se ter uma visão 

geral da situação social; repetidas observações focalizadas no tema; 

e observações seletivas, sem deixar de lado os níveis anteriores. 

Considerando que todos os níveis foram dinâmicos e entrelaçados 

com a respectiva análise, manteve-se assim, uma constante. 

A coleta etnográfica também incluiu o registro das notas de 

campo e de outras formas de registro que auxiliaram as observações 

(mapas, fotografias, vídeos), tecendo uma ponte entre a observação e 

a análise subsequente.  

Este processo de registro dos dados de campo foi compilado 

em quase 300 laudas escritas em formato digilatizado, que 

correspondiam tanto às observações participantes quanto às 

entrevistas etnográficas. 

No processo da análise etnográfica, as notas de campo foram 

minuciosamente revisadas, assim como as questões e as 

descobertas obtidas durante o período de observação, com a 

finalidade de guiar as prioridades do pesquisador em relação à sua 

investigação. 

Na redação da etnografia final, o pesquisador precisou 

compreender a dinâmica do ciclo etnográfico. Este podia surgir ao 

final do processo ou durante o desenvolvimento das outras etapas, 
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como na fase de questionamento e de observação. Tratava-se de um 

processo permeado pela retroatividade, portanto, não seguiu uma 

sequência linear. Estes momentos permitiram perceber que havia 

informação suficiente sobre o tópico em estudo e dar por concluído o 

ciclo do estudo etnográfico. 

Subsequentemente, o encerramento da pesquisa etnográfica 

no campo aconteceu no quarto mês de permanência no local de 

estudo. Neste momento, foram reunidos dados suficientes e 

informação relevante sobre o tema em questão, dando por concluída 

a coleta de dados e prosseguindo com a redação da etnografia final. 

Para tal, foi comunicado, tanto às autoridades quanto às 

famílias da comunidade nativa, que a pesquisadora faria a retirada 

conforme anunciada e justificada anteriormente; com o 

esclarecimento de que o retorno da pesquisadora ao campo seria 

posteriormente, conforme o processamento e a análise dos dados, 

para que estes fossem corroborados e validados pelos próprios 

informantes da pesquisa, as famílias da comunidade nativa. 

a) Os informantes da pesquisa 

As pessoas que fornecem os relatos sobre as práticas culturais 

são denominadas na etnografia como informantes (MCCurdy, 

Spradley, Shandy, 2005). Esta denominação foi atribuída pelo fato 

deles transmitirem o conhecimento cultural que possuem a respeito 

de um dado assunto que é familiar a eles. Estes informantes são 

considerados personagens vitais para o desenvolvimento do 

processo da coleta etnográfica e, principalmente, no processo de 

observação participante. 

A escolha dos informantes pode ser fácil ou difícil, dependendo 

da criatividade do pesquisador. Pode se começar pela escolha de 

alguém que o pesquisador conheça ou de informantes que sejam 

referenciados por algum conhecido.  
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Encontrar bons informantes é uma tarefa que requer a 

consideração de alguns atributos, que devem ser próprios deles, 

como: conhecer muito bem sua cultura, estar envolvido nos 

aspectos rotineiros da sua cultura, ser sociável e ter facilidade na 

comunicação verbal, residir dentro ou próximo à comunidade e ter 

tempo disponível para exercer sua função (McCurdy, Spradley, 

Shandy, 2005). 

Nesta pesquisa, os informantes, as famílias nativas, foram 

escolhidas pela pesquisadora conforme estes atributos, os quais 

foram seguidos rigososamente. Para tal, as famílias participantes 

deviam principalmente residir dentro da comunidade nativa, ter um 

tempo mínimo disponível para se comunicar com a pesquisadora, 

ter facilidade da linguagem no idioma espanhol e ter, dentre seus 

membros, pelo menos uma criança indígena menor de cinco anos. 

Na pesquisa etnográfica, o número dos informantes pode ser 

entre um e três, para efeitos de construir uma relação confortável 

com o pesquisador, que demanda tempo e esforço de ambos, já 

que a etnografia não é uma questão meramente de enquête de 

opinião. 

Levando em conta tais pressupostos, os informantes gerais ou 

chaves deste estudo foram sete famílias para fins das observações 

participantes e cinco famílias para fins das entrevistas etnográficas, 

considerando que a família pode adotar essa denominação 

segundo o critério de autorreconhecimento dos membros que a 

conformam (Wright e Leahey, 2008), sejam estes: pai, mãe, 

crianças, avós, avôs, tios, parteiras, curandeiros, dentre outros.  

Os nomes reais dos informantes foram mantidos em sigilo. Isto 

foi garantido mediante o uso de códigos de identificação 

registrados no caderno de campo do pesquisador. 



O Percurso Metodológico  67

A codificação das famílias foi registrada seqencial e 

numericamente. Para efeitos das entrevistas etnográficas, foram 

adotados códigos como: F1m (Família 1, mãe) ou F1p (Família 1, 

pai) e, consecutivamente: F2m, F3m, F4m e F5m; F2p, F3p, F4p e 

F5p. Para as observações participantes adotou-se a codificação 

de: OP01 (Observação Participante 01) e, consecutivamente até o 

final das mesmas: OP02..., OP20..., OP100..., OP169. 

b) A Observação Participante (OP) 

O processo de OP iniciou-se por meio da inserção na cultura 

Kabano, nesta fase, a ênfase foi dada à observação do cenário 

cultural e tudo aquilo que estava relacionado com a temática do 

estudo. Gradativamente, esta fase foi substituída pela 

predominância na participação (Leininger, 2006). 

A observação consiste no ato de perceber as atividades e os 

interrelacionamentos das pessoas no cenário de campo. Usam-se, 

para tal, dos cinco sentidos do pesquisador, porém deixando de 

lado os preconceitos e os etnocentrismos (Angrosino, 2009). 

A observação participante implica uma explicação do cenário 

cultural, uma relação dos participantes e suas descrições; uma 

cronologia de eventos; uma descrição do cenário físico e dos 

objetos materiais dentro dele; descrever os comportamentos e 

interações; um registro das conversações e outras interações 

verbais que existam no contexto observado (Angrosino, 2009). 

Nesta pesquisa, foi elaborado um roteiro para as OP das 

famílias e das pessoas envolvidas com o cuidado da criança dentro 

da cultura Kabano. 

• O dia a dia do cuidado da criança no lar (costumes da 

família no cuidado cotidiano). 
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• O cotidiano das crianças na comunidade (jogos, lazer, 

brincadeiras, outras atividades). 

• As práticas de cuidado desenvolvidas quando a criança 

adoece. 

O processo de OP na comunidade nativa teve vários 

momentos de observações mais gerais e observações mais 

específicas. Entradas e saídas da pesquisadora aconteceram 

semanal ou quinzenalmente, deixando de visitar as famílias por um 

ou dois dias, com o intuito de manter uma atitude de 

estranhamento dos fatos observados e evitar vieses nas attitudes e 

nas respostas das famílias que estavam sob OP.  

Assim sendo, a justificativa da pesquisadora para sair da 

comunidade nativa a cada quinze dias, se possível e se o temporal 

de chuvas o permitia, era trazer alimentos não perecíveis para o 

abastecimento e o consumo próprio. Geralmente, esta atividade 

ocorria nos finais de semana, saindo aos sábados e voltando aos 

domingos.  

Cabe ressaltar que em alguns meses foi impossível sair da 

comunidade para a capital, devido às fortes chuvas que tinham 

fechado o caminho até o porto rústico da comunidade, que ficava a 

quase duas horas de caminhada desde o centro da comunidade. 

Por outro lado, as OP gerais eram desenvolvidas todos os dias, 

geralmente no período da manhã, bem cedo, a partir das seis da 

manhã, ou no final da tarde. Nestes momentos eram observadas 

atividades rotineiras dos membros da comunidade nos locais 

públicos, como o poço de água ou as ruas da comunidade. 

Algumas crianças e mulheres, preferentemente, carregavam água 

em baldes para suas casas, enquanto outros, geralmente os 

homens, saiam bem cedo de suas casas em direção às chácaras, 

munidos de machados e botas, para trabalhar na lavoura. 
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Já as OP específicas foram direcionadas aos locais onde 

moravam as famílias do estudo. Suas casas e, em algumas 

ocasiões, a pesquisadora acompanhava algumas famílias até as 

chácaras, o monte, o rio, a lagoa ou outros locais onde eles se 

movimentavam para realizar suas atividades do cotidiano, como a 

igreja evangélica, a praça principal, o local comunal ou a quadra 

esportiva, entre outros. 

O tempo de OP para cada família foi de duas semanas, sendo 

que a pesquisadora chegava à casa da família. Previamente, 

tínhamos estabelecido um acordo e autorização das famílias para 

chegar às oito da manhã, e sair da casa da família depois das 

quatro da tarde. Relembrando às mães e aos pais, todos os dias, 

que iria voltar no dia seguinte, para dar continuidade às “visitas 

domiciliares”, já que este foi o termo utilizado pela pesquisadora, 

para as famílias não se sentirem totalmente invadidas na sua 

intimidade e para que a dinâmica das atividades da família não 

fosse alterada radicalmente. 

Algumas fotos e vídeos foram registrados com a autorização 

das famílias, isto com o intuito de confirmar algumas cenas das OP 

e corroborar, assim, os dados dos informantes que estavam 

participando da pesquisa etnográfica.  

c) As entrevistas etnográficas (EE) 

No momento em que o pesquisador se sentiu familiarizado na 

comunidade e seus membros demonstraram comportamentos 

indicativos desta familiaridade, foi possível dar início às EE, que 

foram realizadas concomitantemente ao desenvolvimento da OP. 

Entrevistar consistiu em um processo de dirigir a conversação, 

de forma a colher informação relevante de determinada pessoa (ou 

pessoas). Nesta pesquisa etnográfica, isto aconteceu entre a 
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pesquisadora e os informantes chave, de forma paciente e 

interessada (Angrosino, 2009). 

As entrevistas etnográficas deram lugar nos dois últimos 

meses de permanência no campo, dando tempo para que as 

famílias aceitassem e compreendessem os objetivos e o roteiro das 

EE e autorizassem a gravação em áudio.  

Das sete famílias que aceitaram participar da pesquisa 

etnográfica, somente cinco aceitaram ser entrevistadas. 

Ressaltando que era o homem, pai e chefe da família, quem 

autorizava que sua família fosse entrevistada.  

Duas das mães do estudo manifestaram que não podiam ser 

entrevistadas porque seus maridos estavam no momento 

trabalhando na cidade por tempo indefinido e elas não podiam dar 

nenhum depoimento até eles voltarem. Portanto, foi de escolha da 

pesquisadora, decidir desconsiderar essas duas famílias com as 

quais tínhamos passado várias semanas de convivência durante as 

OP, sendo consideradas unicamente cinco famílias para efeitos 

das EE. 

A respeito da condução das EE, foi de utilidade realizar a 

mesma pergunta a todas as famílias informantes escolhidas no 

momento inicial da pesquisa. Quando decididas as perguntas das 

EE, foi de utilidade diferenciar o momento exato para as perguntas 

formais e informais.  

Assim sendo, consideramos que as perguntas formais 

deveriam ocorrer prévias à elaboração de um roteiro, em um 

momento e um local definido para tal fim e de acordo com a 

disponibilidade dos membros das famílias e de suas demandas 

específicas (Angrosino, 2009).  
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As perguntas de caráter informal ocorreram durante o processo 

das OP, nos ambientes pelos quais as famílias transitavam, dentro 

ou fora do lar. Todas as perguntas foram realizadas com o intuito 

de buscar respostas que subsidiassem a temática do estudo – o 

cuidado da criança. 

Quatro das famílias foram entrevistadas nas suas próprias 

casas, estando presentes na hora e na data marcada para tal fim o 

pai, a mãe e um outro membro da família ampliada. Dessas quatro 

famílias, três quiseram que fossem entrevistados tanto o pai quanto 

a mãe. A quarta família, mesmo estando presente o pai na 

entrevista, ele manifestou que só a esposa iria responder às 

perguntas.  

A quinta família foi entrevistada na casa da pesquisadora, 

porque assim o decidiu a mãe. O pai não apenas concordou com 

essa decisão, como também deixou que a esposa viesse e fosse 

entrevistada sozinha, alegando que ele tinha que trabalhar na 

chácara durante o dia e depois tinha que cuidar das crianças e dos 

parentes (avó paterna, irmã e sobrinhos) que tinham vindo visitá-

los por um mês.  

As entrevistas etnográficas tiveram uma abordagem em 

profundidade, o que permitiu que as famílias compartilhassem suas 

ideias sobre o cuidado de forma espontânea com a pesquisadora, 

o que permitiu descobrir, documentar, preservar e interpretar 

minuciosamente os significados e as experiências do grupo cultural 

em estudo (Leininger, 2006). Finalmente, as EE foram gravadas na 

íntegra e arquivadas em formato digital.  

É importante diferenciar que os informantes se classificaram 

em informantes chave e informantes gerais. Os primeiros possuíam 

grande conhecimento a respeito da temática do estudo e estavam 
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diretamente envolvidos com o cuidado da criança, sendo estes, os 

pais e as mães, membros da família nuclear.  

Os segundos, os informantes gerais, possuíam conhecimento 

geral, porém, relevante, a respeito da dinâmica da cultura e sua 

relação com o tema do cuidado da criança. Sendo, no caso desta 

pesquisa, encontradas duas pessoas que reuniam essas 

condições, uma parteira e um curandeiro da comunidade nativa. 

Ambos eram membros das famílias ampliadas que participaram 

voluntariamente neste estudo. 

Como apontado por Leininger (2006), foram atributos 

considerados nos informantes chave desta pesquisa: a facilidade 

para expor fatos da vida familiar e social e a capacidade de 

abordagem sobre questões relativas à bagagem cultural adquirida 

no decorrer da vida em família e dentro do agrupamento cultural.  

Para o processo das EE com as famílias, alguns aspectos 

foram considerados previamente, como salientados por Wright e 

Leahey (2008): 

- Ter um objetivo traçado previamente, que norteie e ordene o 

processo da EE.  

- Definir o local, que devia ser proposto pela família e a 

enfermeira pesquisadora em consenso.  

- Considerar as vantagens e as desvantagens do ambiente do 

local, prestando especial atenção ao fato de que rejeitar 

alguns limites sociais e do trabalho da entrevista podem ser 

vistos pelos membros da família como ofensivos em alguns 

grupos étnicos ou áreas rurais; tentando em todo momento 

evitar esses constrangimentos. 

- Definir o número de pessoas indicadas para a entrevista, 

havendo mais pessoas presentes, maior será a 
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responsabilidade de reunir informação, pontos de vista e 

descrições sobre o tema. 

As questões norteadoras propostas para as EE foram as seguintes: 

• Fale-me sobre como é cuidada sua criança no dia a dia? 

• Fale-me a respeito do quê a família faz quando a 

criança fica doente? 

Por meio das OP e das EE, promoveu-se a participação 

dialógica com os membros da comunidade e com as famílias que 

participaram do estudo, considerando, a todo momento, o tema 

principal do estudo: o cuidado da criança no processo saúde-

doença. 

A etnoenfermagem foi finalizada por meio da fase da reflexão. 

Durante o seu desenvolvimento, coube ao pesquisador verificar a 

influência recebida e exercida durante o processo de observação e 

participação nas atividades próprias da cultura. 

Nesta última fase da etnonenfermagem, a pesquisadora 

desenvolveu o trabalho de confirmar os dados coletados junto aos 

informantes, ou seja, corroborar os subtemas e os temas culturais 

elaborados pela pesquisadora, a partir dos dados obtidos no processo 

da OP e da EE. Para tal, oito meses depois de finalizada a etapa de 

trabalho de campo, a pesquisadora retornou ao local da pesquisa e, 

em reunião conjunta com as autoridades e com alguns membros das 

famílias da cultura Kabano, confirmaram-se os achados principais 

desta pesquisa. 

Cabe ressaltar que foi solicitada a colaboração de uma 

tradutora nativa, a parteira da comunidade, para alguns momentos 

das OP e EE. Porém, esta colaborou muito poucas vezes, já que 

todas as famílias do estudo se comunicavam claramente em 

espanhol, principalmente as mães, os pais, as crianças mais velhas, a 
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parteira e o curandeiro. As crianças menores de cinco anos ainda não 

desenvolviam uma linguagem clara e compreensível em espanhol. 

 

5.2.5 O processamento, o arquivamento e a análise dos dados 

O tratamento dos dados derivados da coleta em campo segui o 

processo de transcrição integral e arquivamento em meio digitalizado. 

A isto se seguiu o processo de análise indutiva e interpretativa, por 

meio das leituras e releituras das transcrições das OP e das EE 

registradas previamente no caderno de campo, visando à elaboração 

dos subtemas e temas culturais.  

Como mencionado, estes subtemas e temas foram levados à 

apreciação dos informantes, que foram solicitados a contribuir para 

confirmar ou fazer as adaptações que eles consideravam 

necessárias, de modo que a etnografia retratasse as crenças, os 

valores e as práticas de cuidado das crianças, conforme o cotidiano 

das famílias da cultura Kabano. 

O processamento, o arquivamento e a análise dos dados 

seguiram uma ordem lógica, segundo o esquema apresentado no 

fluxograma (figura 5) que está detalhado a seguir: 

 

 

 

 

 

 



O Percurso Metodológico  75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Fluxograma do tratamento dos dados etnográficos, São Paulo – 2012. 

 

a) Preparação dos arquivos digitais dos dados brutos 

Os dados provenientes das OP e EE foram transcritos, 

catalogados, codificados e arquivados em pastas digitalizadas no 

programa Word Office 2007. Este material foi digitalizado em 

aproximadamente 300 laudas, em espaço simples e formato A4. 

b) Leitura e releitura dos textos catalogados 

   Comunidade ‘Kabano’ 

Famílias 

Observação Participante 

No lar, nas ruas, no rio, na 

igreja, nas praças, nos 

locais de curandeirismo, 

nas terras agrícolas, na 

comunidade 

Entrevista Etnográfica 

Caderno de campo 

Processamento dos dados 

Leitura e re-leitura dos dados 

Codificação dos dados 

Sub-temas culturais 

Temas Culturais 
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Procedeu-se a uma primeira leitura do material digitalizado. 

Das 300 laudas transcritas na íntegra, foram retirados os erros 

comuns da linguagem corriqueira em espanhol e traduzidos para o 

português, deixando o material compreensível para as próximas 

releituras.  

No entanto, não foram modificadas algumas expressões 

verbais do dialeto nativo, sendo corroboradas com a ajuda de um 

dicionário Shipibo – Castellano (Wise, 2008) e, conservadas as 

conotações comuns dos nativos da cultura que davam sentido às 

expressões orais e às observadas, que estavam relacionadas com 

a temática do estudo. O material foi recompilado, catalogado e 

codificado em aproximadamente 280 laudas.  

Posteriormente, foram realizadas as releituras do material 

acabado em seu estado mais compreensível. Este momento teve a 

finalidade de permitir uma familiaridade com o conteúdo 

digitalizado, verificando-se as semelhanças e as diferenças nas OP 

e nas EE epossibilitando sua codificação para posterior análise em 

profundidade. 

c) Criação de subtemas e temas culturais 

A codificação das frases e dos trechos das OP e das EE que 

foram significativas deu lugar à criação das unidades de significado 

(US), as quais foram assinaladas, sublinhadas e remarcadas para 

sua utilização posterior como exemplificação dos subtemas e 

temas culturais. 

Após as releituras cuidadosas das US, surgiram os subtemas, 

que consistiram em subtópicos que expressavam os sentidos 

significativos das famílias e da cultura e suas vivências 

relacionadas com a temática do estudo.  
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Os temas culturais, finalmente, foram derivados dos subtemas, 

expressando amplamente os três momentos que caracterizavam a 

cultura e as famílias na vivência do cuidado da criança no processo 

saúde-doença.  

Surge assim, a etnografia na versão escrita, com enfoque 

antropológico, que foi discutida sob a luz do referencial teórico do 

MCC de Purnell (2002, 2005), em capítulo separado. 

 

5.3 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Realizar este estudo etnográfico demandou a consideração dos 

princípios éticos de estudos que envolvem seres humanos em determinado 

agrupamento cultural (Angrosino, 2009), como: ser considerados os 

informantes sempre em primeiro lugar; salvaguardar seus direitos, interesses 

e sensibilidades; comunicar-lhes os objetivos da investigação; proteger sua 

privacidade; não explorá-los e elaborar relatórios acessíveis para eles. 

É imprescindível tornar a pesquisa etnográfica uma responsabilidade 

ética, corroborando a etnografia com as próprias pessoas que fizeram parte 

importante dela. Para tal, considerou-se a utilização de nomes fictícios e 

códigos numéricos (Angrosino, 2009) para as pessoas e o local ou 

comunidade onde foi desenvolvida a pesquisa (McCurdy, Spradley, Shandy, 

2005), como estipulado pelo Código de Ética da Associação Americana de 

Antropologia (AAA, 2009). 

Portanto, as questões éticas desta pesquisa estiveram embasadas 

nos pressupostos da Declaração de Helsinki (AMM, 2004), dando o rigor 

científico e ético à investigação em saúde, por se tratar de uma pesquisa 

com seres humanos, e nos princípios do Código de Ética da Associação 

Americana de Antropologia (AAA, 2009), por serem compatíveis com os 

princípios e direitos universais. 



O Percurso Metodológico  78

O projeto de pesquisa foi submetido, para sua avaliação e aprovação, 

ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, da cidade de Lima (Peru), por esta pesquisa 

ter se desenvolvido no território peruano – e porque a pesquisadora foi 

graduanda dessa instituição universitária (anexo A). Uma vez aprovado, se 

deu início à coleta dos dados etnográficos no local da comunidade nativa. 

Outro aspecto considerado importante para a realização deste estudo 

foi o Consentimento Livre e Esclarecido (anexo B). Este foi apresentado aos 

informantes por meio de uma leitura pausada e compreensível. Sua 

aceitação foi registrada por meio de uma gravação de áudio, já que todas as 

famílias se negaram a assinar ou colocar suas digitais em folha impressa, 

alegando que era uma forma de se resguardar de futuros problemas 

imprevisíveis. 

O documento do Consentimento Livre e Esclarecido foi elaborado 

conforme as diretrizes da Associação Americana de Antropologia (McCurdy, 

Spradley, Shandy , 2005; AAA, 2009), por ser esta associação a que mais 

fielmente tem adotado os princípios éticos para estudos etnográficos.  

Cabe mencionar também que, tanto as autoridades quanto as famílias 

informantes, deram sua autorização verbal para o registro de fotos e vídeos 

durante o processo de coleta dos dados em campo, sempre e quando 

fossem cuidadosamente utilizadas e resguardadas suas identidades na 

apresentação pública da etnografia final. 



 

6 A DESCRIÇÃO DA CULTURA KABANO 
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A cultura Kabano ocupa um espaço territorial da Selva Baixa 

Amazônica, no Estado de Ucayali. Esta se localiza à margem esquerda de 

um improtante rio, o Ucayali. A comunidade possui extensas áreas de terras 

de cultivo, onde geralmente plantam mandioca, banana, mamão, arroz e 

feijão. Dentro do seu território existem também duas lagoas menores que, 

junto ao rio, constituem uma fonte alternativa de alimentos, como peixe e 

caracóis. 

Esta região de Selva Baixa na qual está a comunidade nativa é um 

bosque tropical de clima úmido e muito quente, com precipitações pluviais 

geralmente mais intensas durante a época de inverno, até o ponto de causar 

desastres naturais.  

Essas alterações no clima e no ecosistema natural, muitas vezes, 

prejudicam as terras de cultivo e a produção de alimentos, que constitui a 

principal fonte de consumo e de renda familiar dos membros da comunidade. 

Sua população aproximada é de 70 famílias, com média de cinco 

membros por família, totalizando cerca de 350 pessoas, entre mulheres, 

homens e crianças, que flutuam entre as idades de zero a 75 anos. 

Como resultado da observação participante, retratam-se alguns 

aspectos do cotidiano da comunidade nativa, no qual foram observadas as 

pessoas (crianças, mulheres e homens) desempenhando atividades que são 

comuns a todos os membros da cultura Kabano. 

 

6.1 O COTIDIANO DA COMUNIDADE NATIVA 

 

Um dia rotineiro dentro do contexto da comunidade nativa começa 

aproximadamente às seis da manhã, com a tradicional saudação jacón 

yamequiri, que significa bom dia  (Wise, 2008), em dialeto shipibo, e com a 



A descrição da cultura Kabano 
 

81

música e as notícias transmitidas pelo alto-falante que se encontra 

localizado no centro da comunidade – e que é escutado por quase todos os 

membros da comunidade.  

As pessoas, moradores da comunidade, geralmente transitam pelas 

ruas principais desde muito cedo. Assim sendo, nas primeiras horas da 

manhã, os homens e algumas mulheres saem em direção de suas terras de 

cultivo para a lavoura e só voltam depois das quatro da tarde, quando o sol 

se põe.  

São geralmente os homens adultos os que saem de madrugada para 

a pescaria, com a finalidade de colher suas redes plantadas no rio ou na 

lagoa, na noite anterior. Eles levam consigo sacos de tecido, plástico, 

baldes, machados e redes de pescar.  

Enquanto isso, no centro da comunidade nativa, as mulheres e as 

crianças se dirigem até os poços de água principais, que são em número de 

três, levando consigo baldes e bacias para carregar água e levar até suas 

casas para utilizar nos casos de higiene e de alimentação das famílias. Esta 

atividade é desenvolvida todos os dias, ao meio-dia e pouco antes das seis 

da tarde, que é o horário em que uma das autoridades da comunidade 

coloca um cadeado na engrenagem do poço principal para evitar a 

deterioração ou o roubo das peças durante a noite ou a madrugada. 

Com o transcorrer do dia, vemos que são as crianças as que invadem 

as ruas principais da comunidade. Elas brincam sobre a areia branca das 

ruas, passeiam pela praça principal da comunidade e jogam futebol na 

quadra esportiva (apenas os meninos e adolescentes).  

As crianças que transitam pelas ruas da comunidade flutuam entre as 

idades de dois a doze anos, isto em razão de já poderem caminhar 

tranquilamente e sem o apoio de algum adulto para se locomover.  

Estas crianças nativas não utilizam nenhum tipo de calçado. Foi visto, 

em raras ocasiões, que algumas utilizavam chinelos velhos e roupa também 
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desgastada pelo uso. As mais novas geralmente permaneciam quase nuas, 

com shorts ou roupas íntimas como única vestimenta. 

A movimentação das pessoas na comunidade é tranquila durante o 

período da manhã, geralmente, as mulheres e as crianças estão nas casas e 

nas ruas do centro, realizando tarefas domésticas, brincando ou passeando. 

Enquanto a maioria dos homens está nas chácaras ou na cidade, a trabalho 

ou comercializando seus produtos agrícolas.  

No centro da comunidade encontram-se a praça principal e a quadra 

esportiva e, ao redor delas, algumas casas, além do local do posto de 

saúde, o local comunal, a farmácia comunitária, o telefone comunitário, a 

cabine de radiofonia, um dos poços principais, algumas lojas de 

conveniência e a casa da pesquisadora. Esta casa foi cedida em aluguel 

pelo tempo de permanência na comunidade nativa para fins da pesquisa 

etnográfica, pelo seu dono, o diretor da escola primária, quem também é 

nativo da cultura. 

Perto do meio-dia, a temperatura elevada, acima dos 35 graus, 

esquenta o ambiente da comunidade nativa, a luz se torna resplandecente e 

tudo parece mais claro que o normal, pelo reflexo dos raios solares. Nesse 

período, a maioria das pessoas se encontra dentro de suas casas, 

descansando ou preparando o almoço nas cozinhas descobertas que ficam 

sempre ao lado das palafitas, podendo ser vistas desde as ruas principais. 

Dentre outras atividades observadas de forma geral na comunidade 

nativa, estão: mulheres bordando tecidos coloridos, fazendo bijuteria ou 

pintando os cabelos com a tinta natural do fruto de uma árvore; mães 

amamentando seus filhos menores de dois anos de idade, ou descansando 

nas redes ao ar livre no centro de suas salas descobertas; mulheres ou 

crianças maiores de doze anos cozinhando ou carregando água dos poços 

em grandes baldes, que levam para suas casas; mulheres lavando roupas, 

enquanto as crianças estão tomando banho nos poços principais ou nos 

quintais das casas.  
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Os homens permanecem no centro da comunidade, 

preferencialmente, depois do trabalho nas chácaras; isto ocorre depois das 

quatro da tarde. Geralmente, eles são vistos jogando futebol, carregando 

água, tomando banho ao ar livre ou descansando nas redes. 

Durante alguns dias da semana, algumas mães com suas crianças 

vão ao posto de saúde, que fica no centro da comunidade, com a finalidade 

de fazer o controle da criança sadia ou resolver alguma doença específica. 

Nele, o técnico de enfermagem atende aos pacientes em período 

estabelecido para tal fim, sendo este o horário comercial.  

No entanto, tem se observado, na maioria das vezes, que o posto de 

saúde permanecia fechado, geralmente às segundas-feiras, às sextas-feiras 

e aos sábados e domingos, porque o pessoal de saúde, que não é nativo da 

cultura, mora na capital (a seis horas a pé e em bote) e não dentro da 

comunidade nativa. 

O dia chega ao seu fim, geralmente depois das seis da tarde, quando 

a maioria das famílias permanece dentro de suas casas, seja na escuridão, 

seja iluminados pela luz à meia vela ou com lâmpadas que funcionam a 

petróleo ou gasolina, ou somente com o fogão de lenha acessa na  cozinha, 

em alguns casos.  

Pouco antes de finalizadas as atividades gerais na comunidade 

nativa, a música e as notícias transmitidas pelo alto-falante são encerradas 

pelo jovem que desempenha esse trabalho, com a tradicional despedida 

jacón yantán, que significa boa tarde ou boa noite (Wise, 2008), no dialeto 

shipibo. 
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6.2 O COTIDIANO DAS FAMÍLIAS NATIVAS 

 

As famílias nativas vivem geralmente agrupadas em famílias 

nucleares e ampliadas ao mesmo tempo, sendo que suas casas geralmente 

são adjacentes entre elas.  

Os membros que conformam uma família nuclear são o pai, a mãe e 

os filhos do casal. Enquanto os membros da família ampliada são 

geralmente da linha matrilocal. Ou seja, os avôs maternos e seus parentes, 

os quais moram nas proximidades das famílias nucleares. 

A maioria dos casais das famílias nucleares coabita. E uma minoria é 

casada civilmente. Seu nível educacional está entre o ensino fundamental e 

o ensino médio incompleto. Elas adotam a doutrina da religião evangélica, 

geralmente. 

As famílias ampliadas são em torno de seis membros, entre pais e 

irmãos do casal, sobrinhos e outros parentes. Nas famílias do estudo, foram 

identificados como informantes gerais uma parteira e um curandeiro, como 

sendo integrantes da família ampliada. 

 

7.2.1 Apresentação das famílias nativas do estudo 

A composição das famílias do estudo está delimitada pelas 

características das famílias da cultura Kabano. Pelo que, 

descreveremos em detalhe as características de cada uma das 

famílias que aceitaram participar voluntariamente da pesquisa 

etnográfica. Para tal, nomes fictícios e códigos serão utilizados para 

sua identificação.  
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Família 1 

Composta pelo pai (Jesus) e pela mãe (Andrea), ambos com 

28 anos de idade e pelos quatro filhos: Arnaldo, de três meses, 

Gracia, de três, Juan, de oito e Sabrina, de doze anos de idade, 

respectivamente.  

O pai é agricultor. Eles vivem a dois quarteirões da praça 

principal da comunidade nativa, porém passam a maior parte do 

tempo na casa e na chácara dos avós paternos, que fica afastada do 

centro, a um quilômetro aproximadamente.  

Esta família tinha escolhido a rotina de ficar por longos 

períodos de tempo na casa dos avôs paternos, porque alegavam que 

podiam deixar as crianças sob os cuidados da família ampliada e 

porque as chácaras de toda a família se encontravam muito próximas 

da casa dos avós.  

Nesse contexto da família ampliada, o casal e os filhos 

desenvolvem todas suas atividades do cotidiano, como comer, lavar 

roupas, tomar banho, brincar, trabalhar na lavoura e até ficar alguns 

dias para dormir. 

A casa dos avós é constituida de três cômodos grandes e 

separados, construídos de madeiras e troncos, com telhado de metal 

e em palafitas. A cozinha se encontra no final dos cômodos, sendo 

outra construção similar aos cômodos para dormir, com a diferença 

que o teto era de folhas de palmeiras. Atrás da casa pode ser 

apreciada a chácara da família, onde existem cultivos de arroz e 

mandioca. 

O total de membros da família ampliada é de oito, entre os 

avós, os tios, os sobrinhos e alguns primos. Todos eles ficam nas 

cercanias da casa, trabalhando na chácara e alguns dos homens 

saem todos os dias para pescar. 
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A mãe tem como ocupação ser dona de casa e possui grau de 

instrução de ensino fundamental completo, enquanto o pai terminou o 

ensino médio. Ela fica somente na casa, realizando as tarefas 

domésticas e cuidando e amamentando seu bebê, enquanto o esposo 

sai cedo para trabalhar na chácara, levando seu machado e materiais 

de traballho, junto com seus irmãos e seu pai. 

Esta família é de religião evangélica, porém o casal convive 

sem estar casado há doze anos. Eles vendem seus produtos 

agrícolas na cidade. A família nuclear possui a renda de um salário 

mínimo (200 dólares), sendo que este dinheiro é dividido e 

compartilhado com os avós paternos da família.  

As crianças de três, oito e doze anos assistem à escola, porém 

nesses meses se encontravam em férias, enquanto o filho de três 

meses era cuidado pela mãe e pela avó paterna, dentro da casa. 

Esta família ampliada foi escolhida para participar da pesquisa 

por ser conhecida da pesquisadora (de trabalhos anteriores) e por ter, 

dentre seus membros, pelo menos uma criança indígena menor de 

cinco anos com antecedentes de alguma doença. 

A casa da família ampliada possui também um amplo pátio, 

onde brincam as crianças. Nos fundos, existe um poço artesanal, que 

foi construído pelos homens da família. A água deste poço é turva e 

retirada com um balde amarrado a uma corda comprida. É utilizada 

unicamente para lavar roupas e dar banho nas crianças.  

A água para o consumo direto e para cozinhar era trazida do 

centro da comunidade, tarefa que correspondia aos homens e às 

mulheres desempenhar de dois em dois dias, já que a distância era 

longa. 

Eles criavam algumas aves, como patos e galhinas, 

principalmente para o consumo familiar. E, nessa época de inverno, 
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quase todas as semanas havia peixe para comer nas refeições, 

devido a que todos os homens saiam para pescar e obtinham alguns 

resultados positivos. Os alimentos que obtinham das chácaras eram a 

mandioca, o arroz e a banana.  

A casa não possuia uma área específica para o banheiro, 

sendo que as pessoas realizavam suas necessidades básicas nos 

fundos da chácara ou no monte que começa logo depois do terreno 

da família.  

As crianças tomavam banho no poço artesanal, porém sempre 

sob a observação da algum adulto, para evitar algum acidente perto 

do poço, já que este não possuia nenhuma proteção externa.  

Os adultos caminhavam sempre com alguma bota ou calçado 

velho, enquanto as crianças, geralmente, não usavam sapatos, 

transitando pela casa e pelas ruas vizinhas descalças. As roupas que 

utilizavam estavam desgastadas pelo uso e, geralmente, as crianças 

mais novas andavam quase nuas. 

O café da manhã era consumido preferentemente às dez da 

manhã, para isto, todas as mulheres da casa cozinhavam para os 

homens e as crianças. Era servida uma refeição caprichada com 

bastante mandioca cozida ou frita, arroz, peixe frito ou em 

mazamorra, banana verde guisada ou grelhada e chapo, como bebida 

principal.  

Depois do café, os homens continuavam seu trabalho na 

lavoura e as mulheres se dedicavam a arrumar a cozinha e os 

cômodos e a limpar a casa e o quintal.  

A mãe da família nuclear lavava roupa todos os dias no poço 

artesanal e cuidava do filho mais novo ao mesmo tempo. Nestas 

tarefas, a menina de doze anos ajudava à mãe, quando esta pedia 

para fazer algumas coisas dentro da casa. 



A descrição da cultura Kabano 
 

88

O tempo de permanência com esta família foi de duas 

semanas, sendo que durante cinco dias o pai ficou doente, com uma 

celulite no rosto, tendo que descansar durante os períodos de mais 

sol, e só trabalhava um pouco de manhã cedo ou no final da tarde. 

Duas das filhas também ficaram doentes, com febre e diarreia, 

durante o tempo da convivência com eles. Pelo que, os pais adotaram 

diversas medidas para cuidar delas.  

Eu saía da casa para almoçar todos os dias e voltava depois 

das duas da tarde para continuar com o processo da observação 

participante. Não foi necessário me deslocar até outros ambientes 

fora da casa para ter uma visão ampla da família, já que a partir da da 

casa podiam ser observadas todas as atividades desenvolvidas tanto 

no lar quanto na chácara da família. 

O almoço costumava ser depois das duas da tarde e também 

era caprichado. As mulheres cozinhavam arroz, peixe, mandioca, 

banana verde e chapo. Depois disso, todas as mulheres e as crianças 

descansavam nas redes ou nos cômodos e os homens saíam para o 

centro da comunidade para passear ou jogar futebol. 

No final da tarde, toda a família se reunia para um jantar 

básico, feito de mazamorra de peixe ou chapo, sendo que depois das 

seis da tarde eu me retirava para minha casa, deixado a família 

pronta para dormir. 

Família 2 

Composta pelo pai (Arnaldo) de 32 anos de idade e pela mãe 

(Ermelinda) de 33 anos de idade, e pelos cinco filhos: Julia, de um 

ano e meio, Suzana, de cinco, Katerin, de sete, e os gêmeos Arnaldo 

e Luciana, de doze anos, respectivamente.  
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O pai é agriculltor e tem um pequeno bote com o qual trabalha 

levando e trazendo pessoas da comunidade para a cidade e vice-

versa.  

Eles viviam a dois quarteirões do centro da comunidade, em 

uma casa de palafitas de um único cômodo semiaberto, com teto de 

metal, dentro dele se observava um colchão velho e muitas roupas 

em sacos de plástico.  

A cozinha se encontrava ao lado do cômodo principal, e estava 

coberta por um teto de palha de palmeiras a duas águas. Ela era 

dividida em dois andares, sendo que no piso superior dormiam as 

crianças mais velhas. No meio da cozinha tinha uma mesa grande e 

uns bancos cumpridos. Na parte lateral da cozinha estava o fogão de 

lenha e pedras e, detrás da casa, tinha um poço artesanal e uma 

semichácara com algumas árvores de frutas. 

A mãe é dona de casa e de vez em quando ajudava ao esposo 

nas viagens até a cidade. Ela não terminou o ensino médio, enquanto 

o pai, sim. Os dois saíam para trabalhar na chácara muito cedo e só 

voltavam depois do meio-dia, isto ocorria com frequência, deixando a 

filha mais velha cuidando dos demais filhos.  

Esta família é evangélica, porém não são casados e convivem 

há treze anos juntos. A renda básica da família não chega a um 

salário mínimo, sendo em média de 200 soles (70 dólares) por mês. 

Todas as crianças, com exceção da mais nova, freqüentam a 

escola, porém durante o trabalho etnográfico estavam em período de 

férias, pelo que, ajudavam aos pais nas tarefas domésticas e o irmão 

mais velho saía para pescar alguns dias, levando sua rede e 

machado até o lago mais próximo. 

Esta família foi escolhida para participar da pesquisa, por ser 

recomendada da família anterior, ser conhecida da pesquisadora e 
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por ter, dentre seus membros, pelo menos uma criança com 

antecedentes de alguma doença. 

Não tinham um banheiro ou latrina nos fundos da casa, sendo 

que as pessoas realizavam suas necessidades básicas no fundo da 

semichácara e as cobriam com terra. 

O café da manhã era servido geralmente muito cedo, antes das 

oito da manhã, porque depois desse horário os pais saiam para 

trabalhar na chácara. Durante a época do estudo etnográfico eles 

estavam colhendo milho para vender na cidade.  

O desjejum consistia em banana verde grelhada e chapo. E 

algumas vezes, um outro peixe que o pai comprava dos vizinhos ou o 

filho mais velho trazia da pescaria. 

Todas as crianças trasitavam pela casa sem sapatos, enquanto 

os adultos utilizavam, algumas vezes, botas ou chinelos. Suas roupas 

estavam desgastadas pelo uso e algumas vezes as crianças mais 

novas só vestiam uma calça. 

A água era recolhida diretamente do poço principal, no centro 

da comunidade, para o consumo direto e para cozinhar, enquanto o 

poço artesanal do quintal abastecia só de água para a lavagem das 

roupas e o banho dos membros da família, porque a água era mais 

turva. 

A família criava alguns animais, como galhinas, patos e porcos, 

para fins de comercialização. Com o dinheiro, que obtinham da venda 

dos animais ou dos produtos agrícolas, eles compravam gasolina 

para o motor do bote ou para se iluminar às noites com as lâmpadas, 

além de outros produtos comestíveis não perecíveis. 

Na hora do almoço, geralmente, só estavam os filhos na casa, 

era a filha mais velha quem preparava a comida para seus irmãos. 
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Esta refeição consistia em banana verde, arroz e chapo e, algumas 

vezes, a tia materna, que morava em frente da casa, doava um prato 

de mazamorra de peixe para que as crianças se alimentassem. A 

mãe chegava da chácara depois do meio-dia, e o pai só no final da 

tarde, ambos traziam mais bananas e sacos de milho que colocam 

para secar no pátio.  

No período da tarde, a mãe descansava depois de amamentar 

a sua filha de um ano e bordava alguns tecidos com suas vizinhas. 

Enquanto o pai, uma vez que chegava da chácara, realizava algumas 

tarefas na casa, como arrumar o telhado que tinha alguns buracos.   

O tempo de permanência com esta família foi de duas 

semanas, sendo o período de acompanhamento das sete da manhã 

até às seis da tarde. Com alguns intervalos para me retirar na hora do 

almoço. O único local onde foi observada a família nas suas 

atividades rotineiras, foi na casa. 

Cabe ressaltar que o pai, mesmo tendo aceitado participar da 

pesquisa, não se encontrava em algumas ocasiões na comunidade, 

porque transportava gente até a cidade no seu pequeno bote, 

chegando, muitas vezes, só para dormir. 

Família 3 

Esta família é composta pelo pai (Benedito), de 31 anos de 

idade e pela mãe (Larissa), de 21 anos de idade, e pelos dois filhos: 

José, de quatro meses, e Bernardo, de três anos de idade.  

O pai é professor indígena, atualmente desempregado. 

Desenvolve alguns trabalhos eventuais relacionados com sua área de 

competência na cidade de Pucallpa, pelo que viaja constantemente. 

A mãe é dona de casa. Não terminou o ensino médio e se 

dedicava ao cuidado direto dos filhos e às tarefas domésticas no lar. 
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Eles moravam na casa dos avós paternos, no qual tinham um 

cômodo, que foi cedido pelo avô, que, por sua vez, era um dos 

curandeiros mais reconhecidos da comunidade nativa.  

A família é de religião evangélica, porém o casal somente 

convive há três anos, sem ser casado. A renda familiar da família 

ampliada era aproximadamente de um salário mínimo, sendo que o 

dinheiro é obtido geralmente do trabalho do avô curandeiro e da 

venda dos seus produtos agrícolas na cidade. 

A criança de três anos freqüenta a pré-escola, mas nesta 

época do ano estava em férias. O bebê de quatro meses era cuidado 

e amamentado diretamente pela mãe. Era observado com frequência 

que a avó paterna cuidava da criança mais velha, enquanto a mãe se 

dedicava às tarefas domésticas, como lavar, cozinhar, trazer água do 

poço, limpar a casa e bordar. 

Esta família foi escolhida para participar da pesquisa 

etnográfica por ser recomendada pela família anterior e por ser o 

curandeiro uma pessoa amigável e sociável, disposta a colaborar com 

a pesquisa; além de ter, dentre seus membros, uma criança indígena 

com antecedentes de alguma doença. 

A casa da família ampliada estava localizada a meio quarteirão 

do centro da comunidade. Esta foi edificada de madeira e troncos em 

palafitas, revestida com listras de madeiras que cobriam os dois 

cômodos principais da casa. O teto era de palha de palmeiras, a duas 

águas.  

Atrás da casa estava a cozinha, na planta baixa; o teto estava 

coberto de palha. No meio dela estava o fogão de pedras e lenha e, 

ao redor, uma mesa com uns bancos cumpridos e uma estante rústica 

no qual guardam alguns utensílios de cozinha. 
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Nos fundos da casa estava o banheiro e a latrina; esta área era 

coberta com plástico escuro.  O quintal estava rodeado de árvores de 

manga e abacate e algumas plantas medicinais, como o piñon branco 

e a amasisa.  

Cabe mencionar que esta foi a única casa que estava em 

condições de limpeza e bem arrumada, no qual todas as pessoas que 

transitavam, deviam fazê-lo sem sapatos nem botas, de modo que a 

família andava descalça dentro da casa e sobre o piso de madeira. 

Existia uma rede no meio da sala, que servia exclusivamente 

para o descanso da mãe e do filho mais novo. Nesse ambiente, a 

criança era diretamente amamentada, durante o dia.  

A criança de três anos brincava com os primos que moravam 

por perto. Seja na rua ou nas casas vizinhas. Esta família utilizava 

roupa limpa e mais conservada todos os dias.  As crianças estavam 

bem arrumadas e limpas durante todo o processo do desenvolvimento 

da pesquisa. 

O café da manhã era servido às oito da manhã e consistia em 

chapo, ou, às vezes, aveia com leite para as crianças, banana verde 

grelhada, madioca e, algumas vezes, o avô comprava peixe dos 

vizinhos.  

A hora do almoço era geralmente depois do meio-dia, este 

consistia em arroz, feijão, alguma carne cozida de algum dos animais 

que criavam, como pato ou galhina, que era abatido na hora e secado 

ao sol, e banana frita ou grelhada. 

Todos os membros da família ampliada sentavam-se à mesa 

para almoçar. E, nos finais de semana, o pai chegava da cidade e 

participava das atividades da família, como trabalhar na lavoura, 

carregar água do poço, trazer lenha do monte e colher alguns 

alimentos da chácara. 
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Durante o percurso da etnografia, os dois filhos do casal 

estavam sadios, mas iam  ao posto de saúde regularmente para seus 

controles normais. O filho mais novo recebia lactação materna 

exclusiva. E a família nuclear recebia uma cesta básica do posto de 

saúde pelas duas crianças menores de três anos. 

O tempo de permanência com esta família foi de duas 

semanas, sendo que chegava na casa deles às oito da manhã e 

ficava até às quatro da tarde, com intervalo de uma hora para me 

reitrar e almoçar na minha casa.  

Em duas oportunidades fui convidada pelo avô curandeiro e 

pelo pai para almoçar com eles, aceitando gentilmente o convite e 

levando algum alimento não perecível como uma contribuição minha. 

Esta família ampliada também foi acompanhada em outros 

cenários, fora do contexto do lar, como a casa do curandeiro, que 

ficava afastada do centro, com o intuito de assistir algumas sessões 

de curandeirismo com crianças, na chácara, quando os avós saiam 

para trazer algum alimento, como bananas ou mandioca, ou no posto 

de saúde, quando a mãe levava suas crianças para seus controles 

normais. 

No final da tarde, a mãe e suas crianças saiam para passear 

na praça principal e assistir, de vez em quando, o jogo de futebol na 

quadra esportiva. 

Família 4 

Composta pelo pai (Sergio), de 38 anos de idade, e pela mãe 

(Zelmira), de 30 anos de idade, e pelos quatro filhos: Semiramis, de 

um ano e meio, Edgardo, de quatro, Maria, de oito, e Elizabeth de dez 

anos, respectivamente.  
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O pai é carpinteiro, agricultor e chefe da brigada de guardas 

civis comunitários. Não terminou o ensino médio, no momento da 

pesquisa desenvolvia trabalhos eventuais de carpintaria e, de quando, 

em quando viajava até a cidade para vender seus produtos agrícolas. 

A mãe é dona de casa, não terminou o ensino médio, se 

dedicava aos afazeres domésticos e ao cuidado direto dos filhos. Eles 

moravam um pouco longe do centro da comunidade, a um quilômetro 

de distância, aproximadamente.  

Quando o pai se ausentava, por motivos de trabalho eventual, 

fora da comunidade, a mãe realizava as tarefas de lavoura e cultivo 

das chácaras e colheitava de lenha no monte.  

A família é de religião evangélica, porém o casal somente 

convivia faz dez anos. A renda familiar desta família não chegava a 

um salário mínimo, sendo em média de 150 soles (50 dólares) por 

mês. 

Todas as crianças, com exceção da mais nova assistiam à 

escola, porém se encontravam na época do estudo em férias. As 

crianças mais velhas ajudavam, algumas vezes, na lavoura ou 

colheita de alimentos das chácaras ou traziam lenha do monte junto 

com os pais. 

Esta família nuclear foi escolhida para participar da pesquisa 

por ser recomendada da família anterior e, por ter dentre seus 

membros, uma criança indígena menor de cinco anos com 

antecedentes de alguma doença e, inclusive, uma das filhas mais 

velhas faleceu há muitos anos a causa de uma doença nutricional. 

A casa da família era uma palafita de um único cômodo, 

revestida parcialmente com listras de madeira e com piso de madeira 

e teto de metal. Dentro da casa podia se observar um colchão velho e 

uns sacos de plástico com roupas guardadas. 
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A cozinha da casa estava ao lado do cômodo principal. É uma 

construção de troncos e espaço aberto, com teto de palha de 

palmeiras a duas águas. No centro, se encontrava o fogão  de lenha 

apoiada sobre umas pedras e ferros. Também fazia parte desse 

espaço um banco de madeira e uma pequena estante onde a família 

guardava alguns utensílios de cozinha. 

Nos fundos da casa estava o banheiro e a latrina, cobertos por 

paredes de plástico escuro e com piso de madeira levantado a uns 50 

centímetros do chão de areia. Por trás da casa a família tinha um 

pequeno terreno que servia de horta frutal e minichácara. Porém a 

maioria de seus produtos agrícolas para comercialização era extraída 

da chácara da família que fica longe da comunidade. 

Ao redor da casa existia um espaço amplo de areia branca, o 

pátio, onde as crianças brincavam e a mãe pendurava as roupas no 

varal. As crianças transitavam pela casa sem sapatos e com poucas 

roupas, que estavam desgastadas pelo uso.  

O café da manhã era servido, geralmente, depois das dez da 

manhã, quando a mãe e as crianças mais velhas tinham voltado da 

chácara trazendo mandioca ou banana verde. Este consistia, 

geralmente em chapo, banana verde grelhada e, raras vezes, 

madioca ou arroz. 

A hora do almoço era geralmente depois das duas da tarde e 

muitas vezes essa família não jantava, só as crianças comiam um 

pedaço de banana verde e depois do banho que a mãe dava nelas, 

iam dormir cedo. 

Durante o percurso da pesquisa etnográfica, a criança de um 

ano de idade ficou doente, com dermatite e diarreia, recebendo os 

cuidados diretos da mãe e lactação materna complementaria entre as 

refeições.  
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A família criava alguns animais, como galhinas, porém eram 

para comercializar, preferentemente, e assim poder obter uma renda 

familiar extra. 

Enquanto a mãe realizava as tarefas da casa, como lavar, 

cozinhar, arrumar e limpar, as crianças brincavam nas ruas ou 

ajudavam em alguma tarefa, como trazer água do poço principal 3, 

que ficava em frente da casa da família; outras vezes, as crianças 

compravam algumas coisas que o pai pedia, no centro da 

comunidade, como arroz, macarrão ou velas. 

O tempo de permanência com esta família foi de dez dias, já 

que no final da convivência o esposo teve que sair da comunidade 

para realizar um trabalho eventual na cidade, por umas semanas. Por 

tal motivo, tive que me retirar da casa, agradecendo pela gentileza de 

tê-los acompanhado nesses dias. O período de acompanhamento foi 

de oito da manhã às seis da tarde e os locais da observação 

participante incluíram, além do lar, o poço principal 3, a igreja 

evangélica, a praça principal, o monte, quando saiam para buscar 

lenha, e o rio, quando saiam para pescar. 

Alguns dias a mãe saía junto com o esposo para a chácara ou 

para o monte em busca de alimentos ou lenha, deixando os filhos sob 

o cuidado da filha de dez anos de idade. Em uma oportunidade pude 

acompanhá-los ao monte, em busca de lenha. 

Nos finais da tarde e, em dias intercaladdos, a mãe e a criança 

mais velha assistiam a um curso de batismo na igreja evangélica, ela 

levava consigo os outros filhos e deixava aos cuidados das outras 

filhas na porta da igreja ou nos bancos finais, enquanto ela assistia o 

catecismo. 
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Família 5 

Composta pelo pai (Renato), pela mãe (Sandra), ambos com 

32 anos de idade, e pelos quatro filhos: Andrés, de nove meses, 

Jacinto, de três, Carlos, de cinco, e Maira, de sete anos de idade, 

respectivamente.  

O pai é professor indígena, desempregado atualmente, 

trabalhava na chácara e na cabine de radiofonia, nas suas horas 

vagas.  

A mãe é dona de casa, e quando o pai não estava na 

comunidade por motivos de trabalho eventual, ela desenvolvia outras 

atividades como a lavoura ou o trabalho na chácara e a coleita de 

lenha do monte, além das tarefas domésticas.  

A família é de religião evangélica, porém o casal somente 

convivia faz oito anos, sem estar casado oficialmente. A mãe tem 

ensino médio incompleto e entre ambos possuiam uma renda familiar 

que não chegava a um salário mínimo (200 dólares), sendo em média 

de 150 soles (50 dólares) por mês.  

As crianças maiores de três anos freqüentavam a  escola, 

porém, nessa época do ano estavam, em período de férias. Enquanto 

o filho mais novo estava sob os cuidados diretos da mãe e em 

processo de amamentação durante todo o transcurso da OP e da EE, 

os outros filhos cumpriam algumas tarefas encomendadas pela mãe 

ou pelo pai, como cuidar dos irmãos novos, ajudar na lavoura ou na 

pescaria e em algumas atividades domésticas.  

Esta família nuclear foi escolhida para participar da pesquisa 

etnográfica por possuir contato anterior com a pesquisadora e por ter, 

dentre seus membros, pelo menos uma criança indígena menor de 

cinco anos, com antecedentes de alguma doença. 
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A casa da família era uma palafita de um único cômodo, 

construída dos troncos de árvores e coberta por um telhado de metal. 

Do lado do cômodo principal estava a cozinha, que era simplesmente 

um espaço aberto sem nada mais que um fogão de lenha e pedras, 

do lado de uma árvore de manga.   

Atrás da casa, estava o quintal amplo e espaçoso, coberto por 

algumas trepadeiras e árvores de manga e o chão era de areia 

branca. A casa não possuia uma área específica para banheiro, nem 

foi observada uma latrina. Pelo contrário, alguns restos de fezes 

estavam espalhados pelos fundos do quintal. 

No cômodo principal, sobre as listras de madeira fina e 

deteriorada, estava um colchão velho e, sobre este, as roupas da 

família estavam guardadas em grandes sacos plásticos e em algumas 

bacias. Uma rede para descansar estava pendurada no meio da sala 

e único cômodo da casa. 

As crianças transitavam pela casa sem sapatos, enquanto a 

mãe cobria os pés com um par de sandálias velhas. Todos eles 

usavam roupas desgastadas pelo uso, - e as crianças mais novas 

ficavam por vezes, nuas. 

O café da manhã era servido geralmente depois das dez da 

manhã, quando a mãe das crianças tinha voltado da chácara com 

algum alimento, como mandioca ou banana verde. Este consistia 

geralmente em chapo, banana verde grelhada e algumas vezes 

observava-se na mesa familiar, algum peixe ou mandioca frita. 

A hora do almoço era, geralmente, depois das duas da tarde, e 

em algumas ocasiões eles não jantavam, indo dormir todos depois 

das seis da tarde, para não gastar muita lenha no fogão ou nas 

lâmpadas a combustível.   
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Durante o percurso da pesquisa etnográfica, o filho mais novo 

do casal ficou doente por quase um mês. Ele recebeu os cuidados 

diretos da mãe e lactação materna entre as refeições.  

Esta família criava no quintal da casa algumas galinhas, 

preferentemente para sua comercialização e, assim, poder obter uma 

renda familiar extra. Também tinham dois cachorros sem raça 

definida. 

A mãe, geralmente, acordava cedo, arrumava a casa e saía 

com alguns dos filhos para colher lenha no monte ou algumas frutas 

da chácara. Depois das dez da manhã, ela já estava de volta à casa 

e, após descansar um pouco na rede com seu bebê no colo,  

amamentando-o, procedia a lavar as roupas ou preparar o almoço, 

sempre com a ajuda da filha mais velha, que levava e trazia coisas a 

pedido da mãe. 

As crianças brincavam no quintal da casa, ou nas ruas 

adjacentes, com outras crianças vizinhas. Tinha momentos em que a 

mãe ordenava aos filhos trazer água do poço principal para sua 

utilização na cozinha e para a lavagem de roupas. Em outras 

ocasiões, ela mandava as crianças tomarem banho na lagoa mais 

próxima da comunidade.  

O tempo de permanência com esta família foi de duas 

semanas, sendo que eu os acompanhava desde as oito da manhã até 

às quatro da tarde, com intervalo de uma hora para meu almoço, 

momento no qual eu saía da casa da família me justificando. Em 

alguns casos, eu ficava até às seis da tarde, que era a hora em que 

todos eles arrumavam o cômodo para dormir, cobrindo com 

mosquiteiros o colchão velho que estava sobre o piso de madeira. 

A família também foi acompanhada em outros locais fora do 

lar, como a casa da avó materna, que morava em frente da casa da 
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família, o poço principal 3, a lagoa mais próxima da comunidade e a 

praça principal. 

O pai, mesmo estando de acordo e tendo aceitado que sua 

família participasse do estudo etnográfico, não se encontrava, na 

maioria das vezes dentro do lar. Os momentos em que ele podia ser 

visto no lar eram algumas manhãs quando voltava da pescaria, ou à 

tarde, quando voltava da lavoura na chácara. Esporadicamente, ele 

trabalhava na cabine de radiofonia, transmitindo as notícias atuais 

pelo alto-falante e recebendo as chamadas pelo rádio. 

Com frequência, a filha mais velha, de sete anos, vinha da 

chácara acompanhada dos irmãos mais novos e da avó materna, 

trazendo um cesto, amarrado na cabeça, com alguns alimentos da 

chácara ou da lagoa, como bananas, mandiocas, mangas e caracóis. 

Alguns dias a mãe das crianças as deixava sob os cuidados da 

avó materna, que morava em frente de sua casa. Nesses dias, ela 

acompanhava o esposo na chácara ou os dois decidiam ir até o 

monte em busca de lenha, voltando com dois grandes sacos 

pendurados entre a cabeça e as costas, com os materiais colhidos, 

alimentos ou madeiras secas. 

Em algumas ocasiões, já no final das tardes, toda a família se 

arrumava e saía para passear na praça principal ou para assistir o 

jogo de futebol na quadra esportiva, onde os jovens se reuniam 

geralmente depois das quatro da tarde. Em algumas oportunidades, 

tanto a esposa quanto o esposo participavam como jogadores de 

futebol. 



 

 7 OS TEMAS CULTURAIS 
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Os resultados desta pesquisa foram produtos dos processos de OP e 

EE feitos com os informantes, seguindo as diretrizes da etnoenfermagem, 

segundo Leininger (1995). 

Três temas culturais emergiram do conjunto de dados. O primeiro 

retrata a estrutura sociocultural da comunidade Kabano e seu cotidiano; o 

segundo, retrata como se dá o processo de promoção e preservação da 

saúde, que se revelou como um cotidiano permeado por muitas limitações e 

dificuldades. O terceiro envolve as práticas relativas ao adoecimento das 

crianças, caracterizadas pelo enfrentamento de grandes dificuldades, apesar 

do suporte recebido da rede social. 
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7.1 A ESTRUTURA SOCIOCULTURAL DA COMUNIDADE KABANO 

 

A representação esquemática da organização sociocultural da 

comunidade Kabano (Figura 6) foi elaborada com base no Modelo para 

Competência Cultural de Purnell (2002, 2005). Este é composto, em síntese, 

por círculos maiores circundando os menores, ou seja, o grupo cultural está 

inserido em quatro círculos e estes estão subdivididos em 12 domínios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 6 – Estrutura sociocultural da comunidade Kabano, São Paulo – 2012. 
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Na representação relativa à comunidade Kabano, o primeiro círculo 

faz referência aos oito principais domínios que compõem a dita estrutura: a 

administração comunal, os recursos de lazer, os serviços, a religião, o 

transporte fluvial, o sustento econômico, a saúde e a educação. 

Estes domínios, por sua vez, possuem subdomínios que conformam o 

segundo círculo. Neste, estão representados os componentes que 

sustentam os oito domínios da estrutura sociocultural representativa da 

comunidade. 

Os domínios, os subdomínios e os respectivos representantes da 

estrutura sociocultural da comunidade Kabano estão apresentados no 

Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Domínios, subdomínios e representantes da estrutura 

sociocultural da comunidade Kabano 

Domínios Subdomínios Representantes 

Administração comunal. 
 

Salão comunal. Chefe comunal. 
Agente municipal. 
Tenente governador. 

Recursos de Lazer. Quadra esportiva. 
Praça principal. 
 

Comunidade. 

Serviços. Poços de água. 
Farmácia comunitária. 
Cabine de radiofonia. 
Telefone comunitário. 
 

Comunidade. 

Religião. Igreja evangélica. Pastor. 
Fiéis. 
 

Transporte fluvial. Rios. 
Lagoas. 

Comunidade. 
 
 

Sustento econômico. Terras agrícolas. Comunidade. 
 

Saúde. Posto de saúde. Técnico de enfermagem. 
 

Educação.  Pré-escola. 
Escola primária. 
Colégio. 

Diretores. 
Professores. 
Alunos. 
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Na representação esquemática (Figura 6), o recurso das linhas 

pontilhadas foi utilizado para dividir espacialmente os domínios e 

subdomínios. Salienta-se que, no esquema elaborado, não há uma 

hierarquia entre os diversos domínios e subdomínios. 

O terceiro círculo, que é menor e fechado por linhas pontilhadas 

grossas, representa a constituição das famílias e dos moradores da 

comunidade. Existem, dentro dele, três semicírculos. O da esquerda 

representa a família nuclear (pai, mãe e filhos); o da direita, a família 

ampliada (avós, tios e outros membros) e o inferior, os curandeiros e as 

parteiras, que podem ser membros da família ampliada. Estes três 

semicírculos estão entrelaçados entre si em razão da intimidade e/ou da 

proximidade existente entre seus membros.  

No centro do esquema existe um espaço triangular, preenchido na cor 

preta. Ele representa o setor oculto dos conhecimentos que os membros da 

comunidade possuem (Purnell, 2002, 2005).  

Ressalta-se que o recurso do pontilhamento, utilizado na elaboração 

dos círculos e na divisão dos domínios e dos subdomínios, foi usado para 

representar a constante permeabilidade entre os elementos envolvidos.  

 

7.1.1 O cotidiano na estrutura sociocultural da comunidade Kabano 

A Figura 7 mostra a representação esquemática do cotidiano 

da comunidade Kabano e as funções que seus membros 

desempenham. Os domínios e os subdomínios, por sua vez, exibem 

as oito categorias funcionais inseridas na estrutura sociocultural da 

comunidade, que são, a saber: administração comunal, serviços, 

religião, transporte fluvial, sustento econômico, saúde e educação, e 

suas principais características e utilidades.  
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Figura 7 – O cotidiano na estrutura sociocultural da comunidade Kabano, São Paulo–2011. 

Observa-se que no domínio administração comunal, seus 

membros cumprem funções de liderança na comunidade. As 

principais atividades desempenhadas eram as assembleias, as 

cerimônias e as coordenações comunais. Este domínio está 

representado pelas autoridades da comunidade, sendo estes o chefe 
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comunal, o agente municipal e o tenente governador, os quais são 

eleitos por votação secreta a cada quatro anos.   

Destaca-se que, no caso da comunidade, todas as suas 

autoridades são homens. Algumas observações e depoimentos que 

confirmam a representação da administração social são mencionados 

a título de exemplificação: 

 “Pelo alto-falante da cabine de radiofonia anunciavam o 

término das eleições locais... comunicavam o nome do 

recém-eleito chefe comunal e convidavam à população 

para o ato oficial da posse que aconteceria no próximo 

domingo, aproveitando a cerimônia de casamento coletivo 

que teria lugar no salão comunal” (OP48b).  

“... O agente municipal se encontrava em coordenações, 

indo de casa em casa... solicitava uma colaboração em 

dinheiro ou bananas verdes para os jogadores de futebol 

que estavam na cidade, participando da semifinal do 

campeonato intercomunidades nativas do Estado de 

Ucayali” (OP63b). 

“... O sánitario vem somente às terças-feiras e vai embora 

daqui às quintas ou sextas... é sempre assim... ele não fica 

aqui... mas as autoridades... o agente, o chefe, já sabem 

disso... eles foram avisados... mas ainda não fazem 

nada...” (F1p). 

No domínio recursos de lazer, observa-se que as principais 

atividades desenvolvidas eram o futebol, os passeios e o descanso ao 

ar livre. Estas atividades ocorriam, geralmente, na praça principal e na 

quadra esportiva da comunidade, como apontam algumas 

observações a seguir: 
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“... Depois da chuva saí para caminhar... encontrei na 

praça principal o senhor e sua família..., ele referiu 

estarem indo assistir o jogo de futebol na quadra...” 

(OP99b). 

“Nessa manhã, cedo, muitas pessoas reuniam-se na praça 

principal para fazer trabalho comunitário... todas estavam 

limpando a quadra esportiva... o chefe comunal referiu que 

deviam manter o espaço limpo de animais rasteiros para 

que os jovens e as crianças possam brincar e descansar 

sem riscos, e para que a seleção de futebol treine para o 

próximo campeonato intercomunidades nativas...” (OP1a). 

O domínio serviços está subdividido em quatro subdomínios; o 

primeiro, referente aos poços de água; o segundo, à farmácia 

comunitária; o terceiro, à cabine de radiofonia; e o último, ao telefone 

comunitário. 

Os poços de água principais (figura 8) eram em número de três 

e cumpriam a função de proporcionar este elemento vital – a água – 

para toda a comunidade. A água era utilizada no consumo direto 

enquanto fonte de alimentação, no banho, na lavagem de roupas e 

utensílios e no preparo dos alimentos.  

A farmácia comunitária (figura 9) provia de medicamentos 

básicos e outros insumos. Ela era administrada por uma religiosa 

católica de uma comunidade vizinha e por um grupo de mulheres da 

própria comunidade. Os medicamentos possuiam um custo mínimo, 

mas deviam ser pagos pelos usuários. Os fundos arrecadados por 

meio da venda dos produtos eram utilizados para manter o estoque 

da farmácia e, às vezes, para auxiliar nas despesas das autoridades 

em atividades de coordenação extramuros. 

A cabine de radiofonia era um serviço, também não gratuito, 

contudo, muito utilizado na comunidade. Ele apresentava duas 
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utilidades. Era fonte de trabalho temporário para alguns membros da 

comunidade e representava uma infraestrutura vital de comunicação 

para a população. Por meio dela, os membros da comunidade 

trocavam notícias e informações entre si, com pessoas de outras 

comunidades e Estados, inclusive até a capital do país.  

Os custos do serviço de chamada pelo rádio, que eram 

mínimos (0,3 dólar por tempo ilimitado), ajudavam na sua 

manutenção e funcionamento e uma parte servia para o pagamento 

do funcionário. Este serviço permanecia aberto de segunda-feira a 

domingo, das 6 da manhã até às 6 da tarde.  

Todas as atividades locais também eram comunicadas por 

meio deste serviço. Foi por meio do alto-falante de radiofonia que a 

minha presença naquela comunidade foi anunciada aos membros da 

comunidade. Naquela ocasião, foi convocada uma assembleia geral 

para que todos pudessem conhecer a presente pesquisa e esta 

pudesse obter a aprovação da comunidade para o desenvolvimento 

da mesma. 

O telefone comunitário (figura 9) é o último subdomínio deste 

grupo; este era um meio de telecomunicação não gratuito, que foi 

instalado na comunidade há uns anos por uma empresa privada de 

telefonia satelital. Este serviço proporcionava trabalho a um membro 

da comunidade, encarregado do seu funcionamento e sua custódia.  

Por meio deste serviço, a comunidade estabelecia 

comunicação telefônica com outras pessoas nos níveis regional, 

nacional e internacional. Seu funcionamento era de segunda-feira a 

sábado, das oito da manhã às quatro da tarde e, embora tenha um 

custo de 0,5 dólares por minuto de chamada realizada, este era 

geralmente utilizado para receber chamadas do exterior, de forma 

gratuita. 
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Observou-se que alguns serviços eram utilizados 

predominantemente com a finalidade de buscar ajuda profissional no 

caso de doenças, como a farmácia comunitária; noutros casos, para 

manter a saúde e o bem-estar, como os poços de água. Passaremos 

a exemplificar o domínio serviços com alguns relatos e observações, 

para clarear o seu funcionamento e a utilidade que tinham dentro da 

comunidade Kabano. 

“O rosto do senhor estava muito inchado... a esposa 

referiu que o posto de saúde estava fechado e eles não 

tinham dinheiro para comprar um remédio na farmácia 

comunitária...” (OP99b). 

“... Tentei examinar o paciente que estava deitado no 

chão... ele gritava e se contorcia de dor... pedi para a 

família trazer alguns medicamentos da farmácia 

comunitária, já que o posto de saúde estava fechado..., 

porém, eles responderam que esses medicamentos não 

eram vendidos na farmácia...” (OP120a). 

“Meu nenê adoeceu há meses... essa vez o sánitario não 

estava no posto de saúde... então eu comprei quatro 

comprimidos na farmácia comunitária..., cada um custava 

0,5 Soles (0,1 dólar)...” (F5m). 

“A senhora estava lavando roupa no poço..., enquanto as 

crianças brincavam e tomavam banho...” (OP20a, OP98). 

“... Do poço nós trazemos água... essa água é limpa e 

pura..., nós trazemos água para lavar, para tomar, para 

cozinhar... serve para tudo” (F4m, OP60b). 

“Meus filhos tomam banho na lagoa... mas também no 

poço que está perto da minha casa... eles tomam banho 

toda hora, pois aqui é muito quente...” (F5m). 
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“Às seis da manhã, acordou-me o barulho da cabine de 

radiofonia, o moço que trabalhava lá estava divulgando as 

notícias pelo alto-falante, ouvia-se o clássico jakum 

yamequiri (bom dia) e também outras informações em 

espanhol...” (OP1b). 

“Ela comentou que seu marido estava trabalhando na 

cabine de radiofonia... ele transmitia as notícias para a 

comunidade e recepcionava as chamadas...” (OP14). 

“Perto das seis da manhã, o chefe comunal anunciava 

pela cabine de radiofonia que o único telefone comunitário 

tinha sido roubado nessa noite de intensa chuva... assim 

como os painéis solares que alimentavam o telefone e 

parte da cabine de radiofonia...” (OP46a). 

O domínio religião estava representado pela igreja evangélica, 

sendo, seu máximo representante, o pastor. Ele cumpria a função de 

doutrinamento religioso dos fiéis. Os integrantes deste domínio eram 

os fiéis, os quais compareciam de forma voluntária aos cultos, 

estudos bíblicos e outros atos religiosos, como os casamentos e os 

batizados.  

Ressalta-se que, durante a minha estadia na comunidade, 

houve um grande acontecimento, o casamento civil e religioso 

comunitário. Naquela ocasião, 12 casais, que já tinham famílias 

constituídas, contraíram núpcias de forma coletiva.  

“... Elas entraram correndo na igreja... a aula de batismo 

tinha começado... a mãe rapidamente deixou os filhos no 

banco da última fila... e ela sentou-se na primeira fila para 

assistir à aula...” (OP61). 

“... As autoridades me procuraram na minha casa para me 

convidar ao casamento comunitário, civil e religioso, que 
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teria lugar no próximo mês... queriam que eu fosse a 

madrinha dos casais...” (OP24c). 

O domínio transporte fluvial (figura 10) está representado por 

uma parte do rio Ucayali, que atravessa geograficamente o território 

da comunidade, e pelas duas lagoas localizadas dentro do território 

da comunidade.  

Estes elementos eram, em parte, fonte de alimentos e meios 

importantes de transporte de carga e passageiros; por meio deles a 

população se locomovia fora da comunidade.  

O rio era o único meio de transporte que servia para viajar de 

forma econômica e por longas distâncias, seja para outras 

comunidades no interior da Amazônia ou até para a capital do Estado. 

A passagem tinha custo aproximado de 4,0 Soles (1,3 dólares) até a 

capital do Estado. 

A finalidade do transporte fluvial era escoar os produtos 

agrícolas que seriam comercializados na cidade, desenvolver outras 

atividades particulares ou ir à procura de trabalho, saindo da 

comunidade para esses fins. Como retratado nas narrativas e 

observações a seguir: 

“O senhor comentou que ia trabalhar como professor em 

outra comunidade, longe daqui, mas que sua esposa e 

seus filhos ficariam aqui, pois as viagens pelo rio 

demoravam até dois dias, às vezes...” (OP41a). 

“Perto das quatro da tarde, o senhor saiu da casa levando 

seus materiais de pesca no ombro... comentava que iria 

longe pelo rio para conseguir alguns peixes para alimentar 

os seus filhos...” (OP31). 
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“Eles caminharam até o rio, por uma hora, e pegaram o 

primeiro bote que saía para a cidade... eram duas da 

madrugada... a esposa levava o filho doente no colo...” 

(OP47). 

“Na casa, somente estava a filha mais velha... a menina 

referiu que seus pais tinham viajado em bote para a 

cidade, levando seu leitão para vender” (OP50). 

 “... Meu marido pesca na lagoa perto daqui... mas às 

vezes ele não consegue muito peixe...” (F5m). 

“... Eu tenho um pequeno bote e trabalho com isso... levo 

passageiros para a cidade... também levo meus produtos 

para vender... agora estou levando bananas para vender 

na cidade...” (F2p). 

O domínio sustento econômico correspondia às terras 

agrícolas da comunidade. Era por meio delas que a população 

conseguia se sustentar financeiramente. 

As famílias da comunidade investiam a maior parte do tempo 

na lavoura, por acreditarem que as terras eram a principal fonte de 

renda. Constantemente, era apontada a necessidade de trabalhar e 

de colher os alimentos das terras, quer seja para a alimentação direta 

da família, ou para a comercialização dos produtos produzidos, 

principalmente na cidade. 

“Eu e meu marido plantamos nas nossas terras... com isso 

alimentamos nossos filhos...” (F1m, F2m). 

“... Alguns não sabem como trabalhar nas terras, são 

preguiçosos, não fazem produzir os alimentos... mas eu e 

a minha esposa trabalharmos duro todos os dias para dar 
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de comer aos nossos filhos..., temos arroz, mandioca, 

banana...” (F1p). 

“... A maioria de alimentos nós trazemos das nossas terras 

agrícolas... hoje temos bastante banana (risadas)...” (F2p). 

“... Da terra do meu irmão trago mandioca... vamos lá uma 

vez por semana, também trazemos banana... ele nos dá 

um pouco para comer...” (F5m). 

No domínio saúde (figura 11), encontra-se o posto de saúde, 

cujo representante era o técnico de enfermagem, denominado 

usualmente pelos moradores da comunidade como doutor ou 

sanitário. Esta denominação era relativa ao único profissional de 

saúde que estava encarregado do posto de saúde na comunidade. 

A principal função deste domínio era prestar assistência básica 

no processo saúde-doença à população, além de distribuir, em forma 

de doação, alguns alimentos por meio da cesta básica dos programas 

de saúde do binômio mãe-filho.  

Estes programas estavam constituídos por: assistência integral 

à criança menor de cinco anos, assistência à mulher nos processos 

gravídico e puerperal, assistência aos pacientes com tuberculose e 

assistência às crianças com desnutrição. 

Era estabelecido que o horário de funcionamento do posto de 

saúde (figura 11) devia ser de segunda-feira a sábado, das oito da 

manhã até às cinco da tarde, e, aos domingos, em regime de plantão 

para o atendimento de emergências e urgências.  

Observou-se, entretanto, que o posto de saúde só permanecia 

aberto ao público de terça-feira até quinta-feira, pois o profissional 

responsável pelo atendimento, que morava na cidade de Pucallpa, 

capital do Estado, retornava à sua residência nos finais de semana.  
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A ausência do profissional de saúde foi apontada repetidas 

vezes pelas famílias, que lamentavam a ocorrência deste fato, e 

manifestavam suas dificuldades com este serviço: 

“... Ela referiu: primeiro o doutor nos dá uma aula no posto 

de saúde, depois ele reparte as cestas básicas com feijão, 

óleo, arroz e papinha para todas as mães com filhos 

menores de três anos...” (OP151). 

 “A mãe contou que, nesse dia, bem cedo, tinha levado 

seu bebê no posto de saúde para seu controle... mas 

estava fechado e não achou o sánitario...” (OP156). 

“Meu marido me disse para levar meu filho no posto para 

seu controle... mas o sánitario não está... tudo está 

fechado...” (F2m). 

“Depois que dei à luz, estou levando meu filho no posto de 

saúde, para seus controles e para receber alimentos uma 

vez por mês... só para isso” (F1m). 

“A minha esposa recebe, do posto de saúde, arroz 4Kg, 

feijão 1,5Kg, óleo 1L, e 3 saquinhos de papinha nutricional, 

mas ela só vai lá quando o sánitario está, e ele só chega 

às terças... e vai embora às quintas... assim é sempre… 

sábado e domingo ele não fica aqui...” (F1p). 

“... No posto eu recebo alimentos como arroz, atum, óleo, 

feijão... recebia desde que fiquei grávida... também levo 

meu filho para pesar, medir a altura... só para isso, pois o 

doutor não está sempre lá...” (f3m). 

O domínio educação está subdividido em três subdomínios, a 

pré-escola, a escola primária e o colégio, seus representantes eram 

os diretores, os professores e os alunos.  
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Os subdomínios pré-escola e escola primária tinham a função 

de proporcionar ensino inicial e ensino fundamental, bilíngues 

(espanhol e dialeto nativo shipibo), além de distribuir alimentos 

básicos para as crianças matriculadas no ano escolar.  

As famílias se organizavam durante a época escolar para 

preparar os alimentos de forma coletiva, sendo que os alunos 

recebiam café da manhã e almoço durante o período escolar.  

Entretanto, no subdomínio colégio (ensino médio), os alunos 

recebiam unicamente educação não bilíngue, em espanhol; e não 

contavam com o beneficio da alimentação escolar. 

 “A senhora contava que quando começarem as aulas na 

escola, sua filha de sete anos não assistirá algumas 

vezes, pois ela teria que faltar para ajudá-la nas tarefas 

domésticas e no cuidado dos irmãos... enquanto ela ia 

trabalhar na chácara...” (OP7a). 

“... a mãe contava que seus filhos também recebem 

alimentos na pré-escola e na escola primária, e que esses 

alimentos são preparados junto com as outras mães para 

que as crianças tomem café de manhã e almoço todos os 

dias na escola” (OP24b). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – poço de água.          Figura 9 – farmácia, telefone comunitário. 
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     Figura 10 – Transporte fluvial. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Posto de saúde, horário de funcionamento.  
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7.2 PROMOÇÃO E PRESERVAÇÃO DA SAÚDE NA COMUNIDADE 

KABANO – UM COTIDIANO DE LIMITAÇÕES E DIFICULDADES 

 

Este tema cultural apresenta os resultados referentes às práticas 

cotidianas de promoção e preservação da saúde, desenvolvidas pelas 

famílias da comunidade Kabano, como representado na Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 – Promoção e preservação da saúde na comunidade Kabano: um cotidiano de 

limitações e dificuldades, São Paulo – 2011 
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As práticas de promoção e preservação da saúde estavam 

permeadas pelo enfrentamento de dificuldades e limitações, que 

caracterizavam o cotidiano da comunidade. Neste contexto, as famílias 

desenvolviam atividades para a promoção da vida e para a manutenção da 

saúde do coletivo.  

A figura 12 apresenta três círculos. O círculo maior refere-se às 

práticas cotidianas, o intermediário, às limitações e às dificuldades que as 

famílias enfrentavam no dia a dia e o círculo menor mostra a divisão dos 

papéis dos membros da família nuclear, da família ampliada, dos 

curandeiros e das parteiras. 

O esquema está subdividido transversalmente em seis domínios. Esta 

divisão teve o intuito de diferenciar as práticas desenvolvidas por cada um 

dos membros representativos da comunidade: pai, mãe, criança, avós-tios-

outros, curandeiro e parteira. De modo semelhante ao Modelo para 

Competência Cultural de Purnell (2002, 2005), nesta figura os domínios 

estão separados por linhas pontilhadas, o que representa a permeabilidade 

entre eles. 

Para proporcionar a melhor compreensão do esquema, foi elaborado 

um quadro demonstrativo (quadro 3). A primeira coluna se refere aos 

membros e seus papéis na comunidade. A segunda coluna, às práticas 

cotidianas desenvolvidas e, a terceira, às limitações e dificuldades que os 

membros da comunidade enfrentavam no cotidiano, como apresentado a 

seguir. 
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Quadro 3 - Práticas cotidianas de promoção e preservação da saúde na 

comunidade Kabano 

Membro/papel Prática cotidiana Limitações e dificuldades 

Pai – papel 
paterno 

Sustento financeiro da 
família 

Manutenção da moradia  

Lavoura e pescaria 

 

Alimentação das crianças  

Escassez de trabalho remunerado 

Recursos naturais distantes da 
comunidade 

Lavoura e pescaria prejudicadas pelos 
desastres naturais 

Escassez e pouca variedade de 
alimentos 

Mãe – papel 
materno  

Afazeres domésticos 

 

Lavoura e artesanato 

 

 

Cuidado e alimentação das 
crianças  

Recursos naturais distantes da 
comunidade 

Escassez na produção agrícola 

Produtos agrícolas e artesanato, 
produzidos com baixo valor no mercado 

Necessidade de se distanciar dos filhos 
para o trabalho na lavoura 

Alimentos pouco disponíveis 

Criança - papel 
dos filhos 

Brincar e cuidar dos irmãos 

 

 

 

  

Ajuda nos afazeres 
domésticos e na lavoura 

Responsabilidade pelo cuidado das 
crianças atribuído aos irmãos maiores na 
ausência dos pais 

Escassez de recursos de lazer para as 
crianças  

Necessidade de se ausentar da escola 
para ajudar nas atividades domésticas 

Papel da família 
ampliada 

Apoio financeiro, 
fornecimento de alimentos 
e cuidado das crianças.  

Orientações sobre 
prevenção de doenças. 

Compartilhamento dos recursos 
financeiros e alimentares produzidos  

Responsabilização pelo cuidado das 
crianças na ausência dos pais 

Pouca receptividade das orientações 
pelas novas gerações 

Papel do 
curandeiro 

Orientação sobre 
prevenção de doenças  

Realização de rituais de 
proteção  

Pouco interesse das novas gerações em 
relação às práticas tradicionais de cura 

Rituais realizados sem pagamento ou 
pouco remunerados 

Escassez de materiais para os rituais 

Papel da parteira Orientações e cuidados no 
período gravídico e 
puerperal  

Pouco interesse das novas gerações 
pelas práticas de cuidado 

Trabalho realizado voluntariamente ou 
pouco remunerado 

Escassez de materiais para os cuidados  



Os Temas Culturais 
 

122

A família nuclear estava conformada por três principais membros que 

interagiam constantemente entre si e com o ambiente. Estes elementos 

desenvolviam funções com a finalidade de satisfazer suas necessidades e, 

conforme os papéis sociais de parentesco e gênero que lhes correspondia. 

Observou-se atribuição de maior importância às práticas cotidianas de 

cuidado da saúde em geral, que foram valorizadas como uma forma de 

promover e preservar a saúde entre as famílias e, portanto, dentro da 

comunidade.  

Os três papéis diferenciados que os elementos que conformam as 

famílias desempenham no cotidiano eram: o papel paterno, o papel materno 

e o papel do filho. Cada membro possuía uma função específica na família e 

na comunidade, passando cada um e entre eles por diversas limitações e 

dificuldades nesse contexto.  

O papel paterno  

As atividades relacionadas ao sustento financeiro da família, 

manutenção do local da moradia, atividades na lavoura e pescaria e, 

alimentação das crianças; foram delimitadas e diferenciadas pelas 

famílias como atividades desempenhadas pelos homens e, portanto, 

funções atribuídas ao papel paterno. 

O sustento financeiro da família estava relacionado à obtenção 

de dinheiro por parte do pai para cobrir as despesas de todos os 

membros, destacando, neste quesito, os gastos gerados pela criação 

dos filhos. 

Entre as atividades desenvolvidas para a obtenção de uma 

renda mínima estava o trabalho remunerado, porém, muito escasso, 

informal e mal remunerado, como as próprias famílias manifestaram. 

Por tais motivos, os pais tinham que sair, muitas vezes, em busca de 

trabalho fora da comunidade. 
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A venda dos produtos provenientes da agricultura também era 

outro meio de geração de renda das famílias; toda vez que eram 

comercializados, basicamente, no porto principal da cidade. 

“O senhor tirou umas moedas do bolso e mandou sua filha 

para comprar arroz... referiu que esse dinheirinho foi o 

pagamento que recebeu do vizinho por ajudá-lo na 

lavoura, mas já estava acabando, pois tinha comprado 

algumas coisas que seus filhos precisavam...” (OP155). 

“Certo dia, ao efetuar uma visita geral às famílias do 

estudo, comprovei que somente as mulheres e as crianças 

estavam nas casas... elas referiram que seus esposos 

tinham saído à procura de trabalho, alguns para a cidade e 

outros para algumas comunidades mais distantes, pois na 

comunidade estava um pouco escasso” (OP84). 

“Na minha chácara temos arroz, mandioca... mas este ano 

vou plantar de novo arroz... é fácil, um dia planto tudo, o 

dia inteiro, e cresce em quatro meses... depois posso 

vender uma parte da safra na cidade...” (F1p). 

A manutenção da moradia demandava grande esforço físico e 

resistência por parte da pessoa. Desta forma, era o homem quem 

estava comprometido com essa prática do cotidiano, e também quem 

devia fazer os consertos necessários dentro da casa, para resguardar 

à família das inclemências da natureza.  

No entanto, existiam algumas dificuldades a serem superadas 

pela família para que seus membros pudessem ter um mínimo de 

segurança e conforto dentro do lar. Entre as dificuldades enfrentadas, 

estavam aquelas provenientes do ambiente, como, por exemplo, 

caminhar longas distâncias para obter madeira, folhas e cipó, matéria-

prima utilizada nos consertos da casa e, desta maneira, garantir seu 

bom funcionamento como moradia.  
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 “O senhor estava sentado no telhado, costurando umas 

folhas de palmeiras sobre o teto... de cima ele gritava 

‘tenho que fechar este buraco para que não entre a 

chuva’... e dava risadas ao mesmo tempo” (OP123). 

“No quintal da casa, encontrei o senhor cortando folhas de 

‘shebón’ para arrumar o teto do quarto onde dormiam as 

crianças... ele disse que tinha viajado longe com sua 

esposa, para outra comunidade, descendo o rio e 

caminhando vários dias para conseguir essas folhas, pois 

na comunidade já não existiam” (OP28). 

As atividades de lavoura e pescaria desenvolvidas pelos pais 

também exigiam esforço e dedicação, tendo, muitas vezes, que sair 

das casas de madrugada para pescar; embora, algumas vezes, as 

inclemências da natureza, como as intensas chuvas, faziam com que 

os pais voltassem para seus lares sem nada, porque os rios ou as 

lagoas estavam sobrecarregados e perdia-se, assim, a oportunidade 

de se obter peixe, por causa dos desastres naturais próprios da 

região geográfica amazônica. 

 “Depois do café, o senhor saiu para pescar, levava no 

ombro uma rede e disse que pediria emprestada a canoa 

do vizinho, pois teria que ir longe para obter alguns 

peixes... a esposa referiu estar preocupada e disse que 

faria uma prece para que seu marido possa trazer alguns 

peixes, pois estava chovendo muito nesses dias...” (OP7). 

Os homens, com frequência, trabalhavam na lavoura em suas 

próprias terras; outras vezes, ajudavam a cultivar a terra de algum 

vizinho. Dessa maneira, eles obtinham algum dinheiro para sustentar 

a família. Contudo, em certas oportunidades, eles eram vítimas de 

roubos por pessoas alheias, o que prejudicava muitas vezes seu 

trabalho de lavoura ou pescaria. 
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“Ele manifestou que precisava vender seu milho para 

alimentar às crianças, pelo que tinha que terminar a safra 

de sua chácara quanto antes para poder vender o milho na 

cidade, pois já estava sendo vítima de roubos, além dos 

pássaros estragarem a safra aos poucos” (OP137). 

A alimentação das crianças era outra prática cotidiana 

desenvolvida pelas famílias e, em certas ocasiões, motivo de 

preocupação econômica por parte dos pais, como chefes de família 

que eram.  

Era visto com frequência que os pais saiam à procura dos 

alimentos das suas terras agrícolas ou compravam alguns alimentos 

que não produziam, porém, com muita limitação econômica.  

O papel do provedor financeiro e dos alimentos para a família 

era cumprido com muitas preocupações e dificuldades pelos pais, 

principalmente enfrentando dificuldades financeiras, manifestando, 

reiteradas vezes, que se não tinham dinheiro e não trabalhavam não 

teriam como alimentar a família. 

Nos momentos em que a família enfrentava situações 

econômicas difíceis, o pai tinha que sair da comunidade para procurar 

algum trabalho, passando longos períodos na cidade ou em outras 

comunidades distantes, para poder complementar na renda familiar e 

poder, com isto, dar alimentação básica para a família.  

“Meu marido, quando tem dinheiro, ele me dá para 

comprar a comida dos meus filhos, mas quando ele não 

tem, não pode dar-me dinheiro... agora ele está fora da 

comunidade, procurando emprego na cidade” (F3m). 

“... Agora ele não está em casa... ele vai trabalhar na 

cidade para que meus filhos possam comer...” (F4m, 

OP75). 
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Ao mesmo tempo, foi observado que os alimentos que as 

famílias utilizavam na alimentação eram escassos e de pouca 

variedade, sendo, quase sempre, os mesmos alimentos consumidos 

todos os dias, como a mandioca ou a banana.  

Outra complementação alimentar na mesa das famílias, como 

as verduras e os legumes ou a carne de aves ou de peixe, só era 

utilizada se tinham recursos econômicos suficientes ou uma boa 

produção desses produtos. 

“A família reunida estava tomando café na cozinha, 

comiam peixe cozido, arroz e mandioca... o pai comentou 

ter tido uma boa pescaria, por isso o café estava bom... 

porém referiu que nem sempre era assim...” (OP13, 

OP92). 

“Eu cozinho para eles banana, e quando temos, todos 

comemos peixe, só quando temos, mas não é todo dia que 

nós comemos peixe...” (F2m). 

O papel materno 

O papel da mãe dentro da família e da comunidade fazia 

referência às práticas vistas geralmente como domésticas, ou seja, os 

afazeres domésticos dentro do lar, como cozinhar, limpar, arrumar, 

lavar, além do cuidado e da alimentação direta das crianças. A isto, 

somavam-se a lavoura e o artesanato que também eram tarefas 

desenvolvidas cotidianamente pelas mulheres, entrelaçando-as com o 

trabalho doméstico. 

“... A senhora utilizava uma vassoura artesanal feita de 

folhas de palmeira para limpar a casa e arrastava o lixo até 

os fundos do quintal... ela referia que depois iria queimá-lo, 

quando este secasse” (OP128). 
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“Enquanto as crianças saíram para brincar no pátio, as 

mulheres ficaram limpando o chão da cozinha, terminaram 

de lavar os pratos e deixaram a cozinha arrumada...” 

(OP94). 

Os afazeres domésticos correspondiam basicamente à 

manutenção dos ambientes da casa em adequadas condições de 

limpeza, ordem e conforto. Assim como à satisfação das 

necessidades básicas dos seus membros, entre eles, as crianças, no 

tocante ao banho, à comida, ao sono e descanso, ao vestido e 

agasalho, à higiene, aos cuidados com a alimentação e a saúde. 

Como mostram os exemplos a seguir: 

“No quintal da casa encontrava-se a mãe dando banho na 

criança..., depois, subiu no cômodo e trocou as roupas da 

criança...” (OP41, OP98). 

 “A mãe estava lavando roupa no quintal, disse que tinha 

muita roupa para lavar das crianças e do marido, pois na 

chácara eles sujavam muito e com as chuvas, mais 

ainda...” (OP134). 

“... Dentro da casa eles tiravam as botas ou chinelos e 

andavam descalços sobre o piso de madeira... o piso 

estava limpo, não havia lixo nem restos de comida ou 

barro sobre ele...” (OP42). 

“Eu e meu marido cuidamos dos nossos filhos, não 

deixamos que eles saiam muito para a rua como as outras 

crianças... dou banho nelas, troco suas roupas para que 

fiquem limpinhos e lavo suas mãos na hora da comida e 

assim vou fazendo de tudo” (F2m). 
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“Eu lavo as roupas dos meus filhos... dou banho neles 

todos os dias para que estejam limpinhos... também lavo 

os pratos e talheres...” (F4m, F3m). 

 “Depois que o bebê dormiu, ela o colocou na rede, que 

utilizava como berço, e cobriu-o com um lençol enquanto o 

balançava com a ajuda de uma corda para espantar os 

mosquitos...” (OP40, OP87, OP166).  

Algumas dificuldades a serem superadas pelas famílias para 

que as tarefas domésticas fossem realizadas com sucesso, tinham a 

ver com a provisão de alguns materiais, como a lenha ou outros 

suplementos caseiros. 

A utilização de lenha ou de folhas de palmeiras, para cozinhar 

ou limpar a casa, por exemplo, era necessária para o sustento 

alimentar dos membros da família e para manter a casa em condições 

confortáveis de moradia. No entanto, estes recursos naturais 

encontravam-se longe da comunidade.  

“Depois de andar vários quilômetros..., a senhora deixou a 

lenha no chão, sentou-se no pátio e logo, em seguida, deu 

de mamar ao filho..., dando risadas, referiu: todas as 

semanas fazemos isso... entramos na mata e catamos 

árvores secas... já estamos acostumados... pois a lenha 

serve para cozinhar nossa comida, senão, não teríamos 

como alimentar-nos” (OP60). 

“Ao meio-dia ela começou a varrer o chão com uma 

vassoura artesanal feita de folhas de palmeira..., ela disse 

ter trazido o material de bem longe, pois não tinha mais 

uma vassoura decente e já estava na hora de limpar a 

casa...” (OP80). 
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Durante a convivência na comunidade, podia ser observado 

como as tarefas do lar eram combinadas com o trabalho das 

mulheres na lavoura e no artesanato. As mulheres, muitas vezes, 

acompanhavam seus esposos na lavoura ou tomavam o controle das 

terras agrícolas, plantando e cultivando, elas mesmas, a própria terra.  

“Enquanto bordava um pano de prato, sentada na rede, a 

senhora comentava que amanhã teria que trabalhar o dia 

inteiro na chácara, pois seu marido não estava e ela tinha 

que aproveitar para plantar bananas ou não teriam depois 

como alimentar os filhos” (OP72). 

Quanto às atividades de artesanato, estas eram feitas durante 

as horas de descanso ou intercaladas entre uma e outra tarefa do lar, 

preferencialmente no período da tarde, quando já tinham se 

desocupado das outras atividades.  

 Entre os tecidos que elaboravam manualmente, estavam as 

saias pretas bordadas com linhas coloridas, chamadas ‘chitónti’, as 

blusas de cetim com aplicações coloridas, chamadas ‘cotón’, os 

lençóis de diversos tamanhos, com desenhos geométricos em barro 

cozido, e os panos de prato e guardanapos bordados à mão.  

As roupas elaboradas eram utilizadas pelas mulheres, 

preferencialmente durante o dia a dia. Mas as jovens só as utilizavam 

em ocasiões especiais. Em outros casos, eram vendidas na cidade 

aos turistas ou às lojas de artesanato; porém, suas peças tinham 

baixo valor no mercado e recebiam pouco dinheiro em troca. 

“Durante o casamento coletivo, civil e religioso, observou-

se que todas as mulheres vestiam chitóntis e cotónes em 

cores diversas, a parteira me disse, então, que todas elas 

costuram suas roupas e são usadas em ocasiões 

especiais como esta, e que algumas mulheres usam estes 

vestidos todos os dias.” (OP110). 
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“Nessa tarde, a senhora estava sentada na rede bordando 

uma saia preta, comentava que ela já estava terminando a 

quarta saia, e que as venderia na cidade, mas que não iria 

ganhar muito dinheiro; porém, ela precisava do dinheiro 

para dar de comer aos filhos... (OP103). 

O cuidado direto e a alimentação das crianças eram funções 

que correspondiam às mulheres da comunidade. Foi observado como 

as mães amamentavam as crianças menores de dois anos durante 

sua permanência no lar, seja nos momentos de descanso ou entre os 

afazeres domésticos. Esta era uma prática que se repetia 

constantemente nas famílias da comunidade. 

“Ela estava deitada na rede, descansando amamentando a 

criança, que já estava começando a dormir” (OP11, OP39, 

OP85, OP91, OP126). 

 “... A senhora estava limpando milho na cozinha, 

enquanto tinha a criança no colo, amamentando-a... 

(OP136). 

“... Agora meu bebê está tomando somente meu leite, pois 

ainda tem cinco meses, mas de vez em quando também 

estou lhe dando comidinha, por isso ele está gordinho 

(risadas)...” (F3m). 

Em algumas ocasiões as mães tinham a necessidade de se 

distanciar das crianças, deixando-as aos cuidados de outros membros 

da família, para se dedicar aos trabalhos de lavoura ou quando 

precisavam viajar para fora da comunidade.  

Assim, a alimentação e os cuidados básicos da criança, 

quando não oferecidos diretamente pela mãe, eram coordenados com 

antecedência com os outros membros da família, principalmente 

outras mulheres. 
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“Eu, como mãe, tenho que dar de comer aos meus filhos, 

às vezes eles comem arroz, pois só isso que temos..., 

outras vezes, comemos peixe, mas não é todo dia que nós 

podemos comer peixe...” (F2m). 

“Naquela manhã, bem cedo, a senhora estava preparando 

umas mochilas com roupas e mosquiteiros e comentou 

que deixaria os filhos com sua mãe durante dois dias, pois 

ela tinha que trabalhar na chácara aproveitando que parou 

de chover e o tempo estava bom... só levaria a filha mais 

velha para ajudá-la e a bebê de três meses para 

amamentá-la” (OP82). 

“Perto das cinco da tarde, a senhora chegava da chácara, 

manifestou estar muito cansada e sentou-se no banco, 

comentou ter sido um dia muito difícil e ensolarado, porém, 

tinha terminado com o serviço de hoje e já podia atender 

às crianças” (OP164). 

O papel dos filhos 

As atividades cotidianas dos filhos estavam relacionadas aos 

jogos e às brincadeiras. Estes momentos, entretanto, eram 

entrelaçados com algumas atividades de apoio que, principalmente, 

as filhas mais velhas desempenhavam dentro da família.  

Como tarefa atribuída pelos pais às filhas mais velhas, 

destacava-se a responsabilidade pelo cuidado dos irmãos mais 

novos, enquanto os pais estavam ausentes por diversos motivos. 

Como representados a seguir: 

“Nessa tarde de intensa chuva, a menina de doze anos 

estava na casa com a irmã mais nova... ela pegou a bebê 

no braço, levou-a para dentro da casa, agasalhou-a com 
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um cobertor e ambas deitaram no chão de madeira 

esperando a chuva passar...” (OP66). 

“Minhas filhas também me ajudam quando eu não estou 

em casa..., elas me ajudam cuidando desta pequena... 

(sorrindo e olhando para a filha que tinha no colo)” (F4m). 

“... Os meninos estavam brincando na rua enquanto a irmã 

de doze anos estava sentada na rede com a bebê no 

colo..., comentou que seus pais estavam na lavoura e não 

sabia quando voltariam e que por isso estava cuidando 

dos irmãos” (OP33, OP124, OP138, OP160). 

“Nessa tarde, somente as crianças estavam na casa, a 

filha de doze anos me disse que tinham almoçado 

mandioca cozida com arroz e que não sabia quando 

voltaria sua mãe da cidade; logo, correu até o pequeno 

poço do quintal e terminou de dar banho na irmã mais 

nova...” (OP55).  

Ao mesmo tempo em que as crianças mais velhas 

responsabilizavam-se pelo cuidado dos irmãos mais novos, 

observava-se que na comunidade não existiam espaços nem 

recursos de lazer próprios para elas. Nesse contexto, as ruas, que 

consistiam em espaços abertos e de livre trânsito, serviam para estes 

fins. 

Outro aspecto na rotina das crianças era a ajuda que elas 

davam aos pais na lavoura e nos afazeres domésticos. Elas 

desenvolviam diversas tarefas dentro do lar, sempre que requeridas 

pelos pais. Como lavar, cozinhar, limpar, trazer alguns alimentos das 

chácaras ou lagoas, comprar, além de cuidar dos irmãos. 

“A senhora estava no poço, terminando de dar banho no 

bebê... depois, entregou-a para a filha de sete anos e 
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indicou levá-la até sua casa, secá-la e trocá-la... a menina 

foi embora com a irmã no colo” (OP23).  

Essas atividades de apoio, por vezes, afetavam o 

comparecimento regular das crianças na escola primária ou no 

colégio, manifestando-se no absenteísmo escolar, principalmente 

entre as crianças mais velhas. 

“A mãe comentava enquanto lavava roupa, que dentro de 

pouco começarão as aulas na escola, mas sua filha de 

sete anos não assistiria algumas vezes, pois tinha que 

ficar em casa cuidando dos seus irmãos quando ela fosse 

à chácara para plantar ou colher alimentos” (OP24). 

“O pai me disse que em uns dias seus filhos voltarão para 

a escola, mas a filha mais velha vai ficar em casa 

ajudando a sua esposa, já que ele vai trabalhar em outra 

comunidade longe daqui para juntar dinheiro e poder 

comprar as coisas que eles precisam na escola.” (OP112). 

O papel dos membros da família ampliada 

Os membros da família ampliada têm sido um grande suporte 

para a família nuclear em diversos aspectos do cotidiano; desde 

oferecer orientações sobre prevenção de doenças e acidentes aos 

pais, passando pelo apoio que davam com o compartilhamento dos 

recursos financeiros e alimentares produzidos, até o suporte com o 

cuidado das crianças na ausência dos pais.  

Em se tratando do cuidado das crianças, principalmente dos 

netos, as avós eram as que se responsabilizavam pelas crianças 

durante o período em que os pais estavam trabalhando na lavoura e 

até quando eles viajavam para a cidade.  
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“... Os avós cuidam do meu filho quando eu tenho que sair 

para lavar roupa ou vou viajar, só levo meu bebê comigo 

porque ainda está pequeno, o outro eu deixo com eles, e 

não lhe falta nada, dão sua comidinha, lavam sua roupinha 

e cuidam bem dele” (F3m). 

 “Em um campeonato de futebol, na cidade, encontrei a 

algumas mulheres da comunidade que estavam 

acompanhando os maridos..., todas manifestaram ter 

deixado os filhos com os avós, na comunidade, e que 

sempre fazem isso quando viajam; também ressaltaram 

que os avós dão comida e cuidam muito bem deles...” 

(OP64). 

“Nesse dia de manhã visitei várias casas do estudo, mas 

só encontrei as avós e os netos, elas disseram que os pais 

estavam na cidade, por isso os netos ficaram sob seus 

cuidados até eles voltarem”. (OP73) 

Entre outras atividades desempenhadas pelos avós, 

encontravam-se também, as orientações que cabiam às mães, 

relacionadas com a prevenção de doenças ou acidentes. No entanto, 

elas e os próprios pais reconheciam que os ensinamentos passados 

às gerações mais jovens eram pouco recepcionados e aproveitados.  

Este fato foi confirmado pelas mães, ao manifestarem que elas 

solicitavam ajuda aos mais velhos para a cura dos filhos ou para 

cuidar deles em aspectos específicos do cotidiano. 

“Minha mãe e minha avó disseram-me que plante um 

vegetal no jardim..., ele tem a forma das serpentes... eu só 

plantei, mas não sabia o que era... depois me disseram 

que dessa forma meus filhos poderiam brincar tranquilos 

no quintal sem ser mordidos por esse bicho, pois essa 

plantinha espanta as serpentes...” (F5m). 
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A família ampliada, na representação dos avós, contribuía com 

seus recursos financeiros na renda e na economia da família nuclear. 

Eles doavam alguns alimentos ou dinheiro, para que as mães 

pudessem comprar determinadas coisas que precisavam na família.  

O meio como os avós obtinham dinheiro era o mesmo dos 

demais membros da comunidade. Era proveniente basicamente da 

venda dos produtos colhidos na lavoura ou do pagamento que 

recebiam por realizar algum trabalho eventual. 

 “... Meu filho come às vezes arroz, banana frita ou ‘chapo’ 

(bebida de banana cozida)... seu avô é quem consegue a 

comida... às vezes também os nossos parentes pescam e 

nos dão quando não temos...” (F3m). 

“Eram seis da manhã na casa da criança doente... o avô 

acabava de chegar da pescaria, trazia um balde enorme 

de peixes... todos na casa o receberam com alegria 

dizendo que já tinham peixe para comer vários dias...” 

(OP121). 

“Enquanto a senhora estava na cozinha... comentava que 

seus sogros tinham ido à chácara para trazer algumas 

bananas para comer em casa e também para vender na 

cidade” (OP52). 

O papel dos curandeiros 

Na comunidade, a presença do curandeiro era sempre 

necessária para prevenir ou na cura das doenças que surgiam. 

Existiam vários curandeiros, alguns faziam parte da família ampliada.  

Entre as atividades desenvolvidas pelo curandeiro para a 

preservação e promoção da saúde em geral, estavam os rituais de 

limpeza e proteção e os de prevenção de doenças. Nos rituais de 
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proteção, o curandeiro invocava os espíritos e almas boas para a 

proteção da pessoa em todos os sentidos da vida.  

Na prevenção de doenças, os curandeiros desenvolviam 

alguns rituais cujos efeitos eram principalmente para evitar o mal-do-

ar nas crianças da comunidade. 

“A senhora comentou que viajaria de bote às duas da 

madrugada, para a cidade, e que iria com seu bebê no 

colo, mas tinha que cobri-lo bem com uma manta para 

evitar o mal-do-ar... como seu tio curandeiro tinha lhe 

indicado...” (OP112). 

“O ritual de ‘curandeirismo’ começou à meia-noite; no 

centro da sala estavam quatro curandeiros, eles tomaram 

ayahuasca e deitaram no piso, estava tudo escuro, mas 

por entre as faíscas dos cigarros e as lanternas 

observavam-se sobre o piso: tabaco, cigarros, garrafas de 

ayahuasca, água de flórida, de rosas e de cananga, folhas 

de piñon vermelho, um balde e duas lanternas. Depois de 

uns minutos, eles continuaram o ritual cuspindo e 

vomitando, alguns deles nos baldes, outros fora da casa..., 

começaram a falar em dialeto shipibo, incompreensível; 

nesse momento, o curandeiro principal começou a icára 

(cânticos) de forma melodiosa, dócil e pausada, mas por 

momentos, enérgico e incompreensível e, à medida que 

cantava, foi chamando às pessoas congregadas no salão 

para sua purificação ou proteção... o ritual terminou por 

volta das quatro da manhã, quando todos foram embora e 

os curandeiros ficaram deitados e descansando sobre o 

piso da sala.” (OP44). 

“... Se a mãe tem que sair à noite com a criança ou tem 

que viajar de madrugada em bote... geralmente o bote sai 
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para a cidade às duas da manhã e muitas pessoas 

viajam... então, a mãe deve levar água de flórida e colocar 

um pouco no rosto e corpo da criança e tem que levar a 

criança coberta com uma manta, no colo, para protegê-la 

do mal-do-ar, porque aqui na comunidade temos muito 

esse problema com as crianças... então, eu sempre digo 

às mães, peço sempre para elas cuidarem direitinho 

quando vão sair à noite, desse jeito nada vai acontecer 

com as crianças delas...” (EC). 

Observou-se que o trabalho do curandeiro na comunidade era 

desenvolvido sem nenhum tipo de pagamento por parte dos 

beneficiados. Muitas vezes eles utilizam materiais de alto custo, 

escassos e difíceis de adquirir. Esta experiência foi relatada por um 

curandeiro: 

“... Bom, eu compro meus insumos na cidade... compro a 

ayahuasca, a água de flórida, de rosas e de cananga... 

então, quando eu tenho um dinheirinho eu viajo e compro 

tudo lá. Os cigarros e o tabaco eu peço para as pessoas 

trazerem na hora do ritual, mas às vezes eles não têm 

dinheiro para comprar, então, eu tenho que comprar isso 

também, né? Já teve vezes em que eles nem sequer 

podiam pagar meu trabalho, e eu compreendo e faço tudo 

de graça, quando eu sei que a pessoa verdadeiramente 

necessita. Mas já recebi algumas vezes uma galinha ou 

peixes, até frutas em troco (risadas)... eles me trazem isso 

para retribuir meu trabalho. Então, é dessa forma que eu 

trabalho, tenho que ajudar né? A pessoa não pode ficar 

desamparada, sem a ajuda que está precisando de mim, e 

quando eu estou aqui na comunidade, eu ajudo e faço o 

que eu sei com a minha medicina e a minha ayahuasca. 

(EC). 
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A respeito do aprendizado sobre as práticas de cura e os 

rituais de curandeirismo, o curandeiro explica que as gerações novas 

têm perdido um pouco o interesse em aprender os conhecimentos 

ancestrais. Ele avaliou que este problema ocorria devido ao fato de 

ser muito difícil se tornar um curandeiro, pois se tratava de um 

aprendizado que requeria muita dedicação e esforço, além do 

investimento em termos de tempo. 

“... Os jovens hoje em dia não querem saber muito sobre 

isto que eu faço, viu?... pois, para ser curandeiro, você 

precisa se dedicar, tem que fazer jejum muitos meses e 

ficar afastado da comunidade, ir para um lugar isolado no 

monte, ficar aí sozinho, aprendendo os ensinamentos com 

seu mestre... ou seja, é muita dedicação da pessoa... ela 

não pode comer animais, deve deixar a família, não pode 

ter relações com sua mulher, comer tudo sem sal e 

grelhado, comer sem gorduras nem pimenta, nem se 

desconcentrar com as coisas do mundo... Agora, os 

rapazes daqui não querem ter essa vida... é duro se tornar 

curandeiro, viu?” (EC). 

O papel das parteiras 

Existiam várias parteiras na comunidade. Uma delas, membro 

da uma família ampliada, deu seu depoimento de forma carismática e 

atenciosa.  

Ela referiu que entre as atividades que a parteira desenvolvia 

na comunidade estava o fornecimento de orientações e cuidados às 

mulheres nos períodos gravídico e puerperal. A parteira contava que 

já havia realizado centenas de partos na sua vida, e que aprendeu a 

profissão com o nascimento do seu primeiro filho. 

“... Algumas parteiras têm como referência alguma parteira 

antiga na sua família, mas comigo não aconteceu assim, 
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eu tive que aprender sozinha, com meu primeiro filho... foi 

uma amiga parteira quem me ensinou depois...” (EP). 

Entre as orientações que a parteira fornecia durante a 

gravidez, as mais comuns eram as práticas para evitar dores ou mal-

estar na gestação ou para corrigir a posição da criança. 

“Eu atendo partos e também recomendo às mulheres para 

se cuidarem quando estão grávidas... elas me procuram 

quando têm algum mal-estar ou dores ou cansaço... eu 

lhes dou remédios de plantas para ficarem mais fortes 

durante a gravidez...” (EP). 

“...Também posso corrigir a posição da criança na barriga 

da mãe... quando eu vejo que ela não está bem 

colocada... está atravessada... então utilizo as minhas 

mãos e mexo um pouco na barriga da mãe e coloco a 

criança de cabeça para abaixo...” (EP). 

Durante o parto, ela também proporcionava alguns remédios 

para as mulheres tomarem antes do início do trabalho de parto. Estes 

remédios tinham a finalidade de ajudar no nascimento do bebê e 

evitar mal-estar nas gestantes. Ela forneceu explicações detalhadas a 

respeito do transcorrer de um parto normal e o envolvimento dos 

membros da família em todo o processo de parturição.  

“... A mulher pode tomar antes do parto um remédio 

natural chamado ‘piripiri’ (nome não revelado) para 

apressar o nascimento do bebê...” (EP). 

“... Quando o parto é tranqüilo, a mulher não precisa de 

muita ajuda... ela fica meio sentada no chão e sobre umas 

mantas, outra pessoa fica apoiando por trás dela... é uma 

mulher da família... e a criança sai rapidinho e eu a recebo 

em uns panos limpos... amarro o pupo (cordão umbilical) 
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com fita de algodão, que eu fervo antes e, depois corto 

com faca ou tesoura que tenho fervido antes também... 

finalmente entrego a criança embrulhada em uma manta 

para a mãe amamentá-la...” (EP). 

“... Toda a família ajuda no parto... algumas mulheres 

como as irmãs, as primas, as mães, ficam perto da 

gestante e os homens ficam dentro da casa, pois se 

precisar de alguma coisa eles correm atrás... então eu só 

faço é receber a criança e entregá-la para a mãe em boas 

condições” (EP). 

“... Eu só recebo a criança nas mãos, não utilizo nada 

mais, não uso luvas (risadas)... isso não faz parte dos 

meus costumes, e uma vez que entrego a criança para a 

mãe, digo a ela para não dar banho até o dia seguinte... só 

pode limpá-la com um pano” (EP). 

Durante o período puerperal, ela fornecia algumas orientações 

às mães, com a finalidade de evitar o próprio adoecimento e 

preservar a capacidade das mães cuidarem dos próprios filhos. 

“... Peço para a mãe não sair de casa tão cedo depois do 

parto... nem pode levantar tão rápido da cama... ela 

precisa descansar pelo menos uma semana, senão pode 

ficar doente e quem vai cuidar depois dessa criança?... 

também falo para ela tomar masato quente (bedida fervida 

da mandioca) e muita mazamorra de peixe, pois, dessa 

forma, a mãe vai ter muito leite para dar ao filho” (EP). 

“... Se a pele da vagina da mulher desgarrar um pouco na 

hora do parto, eu deixo que cure sozinho, não pode mexer 

nela... só digo para ela lavar com água de matico ou malva 

todos os dias, para não infeccionar e desinchar...” (EP). 
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Embora a parteira tenha referido ajudar sempre as mulheres 

nos períodos gravídico e puerperal, ressaltou que, nos últimos anos, 

não têm sido muito solicitada pelas mulheres. Avaliou que esta 

escassa solicitação de ajuda era decorrente das estações do ano 

para engravidar, ou porque as mulheres já têm muitos filhos e sabiam 

dar à luz sozinhas ou, simplesmente, porque as mulheres não tinham 

recursos financeiros para contratar seus serviços. Apesar da baixa 

procura pelos serviços da parteira, ela continuava sempre disposta a 

ajudar e continuar trabalhando como parteira na comunidade. 

“... Este ano não tenho tido muito trabalho..., só tinha três 

mulheres grávidas, mas todas elas já sabiam dar à luz 

sozinhas, quase sem ajuda, pois já têm muitos filhos... isso 

às vezes depende da época do ano... a partir de julho vai 

ter mais partos que nestes primeiros meses (risadas)” 

(EP). 

Entre as dificuldades que a parteira enfrentava no seu trabalho 

estava aescassez de materiais para atender um parto normal. Poucas 

vezes ela contava com todos os materiais e em boas condiçõesde 

forma que solicitava aos familiares da gestante, na hora do parto, 

para que trouxessem alguns materiais. 

“... Tenho algumas coisas que levo quando vou atender 

um parto: uma tesoura, uma faca, uma fita de algodão e 

um pano limpo...” (EP). 

“... Muitas vezes, não temos nada para levar e atender 

bem um parto... então, eu peço para a família trazer 

tesoura, faca, toalhas, panos, uma panela com água 

fervendo... todas essas coisas...” (EP). 

Outra das dificuldades que a parteira manifestava era ter um 

trabalho pouco reconhecido economicamente pelas pessoas; muitas 

vezes ela não recebia um pagamento pelo trabalho desenvolvido e, 
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outras vezes, ela só recebia alguma coisa em troca. Mas isto não a 

impedia de continuar ajudando com seu trabalho às mulheres que 

precisavam dela. 

“... As mulheres não me pagam com dinheiro na hora de 

atender o parto, mas eu, sempre que posso, ajudo quando 

sou chamada para isso... outras vezes, eu recebo alguma 

coisa em troca, como uma galinha ou outra coisa 

pequena... então, eu me sinto feliz de poder ajudar porque 

sempre existe o agradecimento da família; então, eu fico 

feliz de ter recebido mais uma criança sadia neste mundo” 

(EP). 
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7.3 PRÁTICAS NO ADOECIMENTO DAS CRIANÇAS – O 

ENFRENTAMENTO DE GRANDES DIFICULDADES APESAR DO 

SUPORTE DA REDE SOCIAL 

 

Neste tema cultural, estão descritas as práticas desenvolvidas pelas 

famílias da comunidade em relação ao cuidado da criança doente e o 

enfrentamento das dificuldades, apesar do suporte da rede social, como 

representado na Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 – Práticas das famílias no adoecimento das crianças: enfrentamento de grandes 

dificuldades apesar do suporte da rede social, São Paulo – 2012 
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A Figura 13, de modo similar às anteriores, está representada por 

círculos e linhas pontilhadas, grossas e finas. Estes recursos foram 

utilizados para demonstrar que os domínios e os subdomínios estão 

entrelaçados entre si, o que permite permeabilidade contínua entre eles. 

No círculo maior, estão apresentados, na cor azul, os itens principais 

que correspondem às práticas no adoecimento das crianças desenvolvidas 

pelas três grandes unidades da comunidade: família nuclear, família 

ampliada e curandeiro/parteira.  

No segundo círculo mediano, apresentam-se as práticas específicas 

que correspondem a cada subdomínio do círculo maior, porém continuam 

sendo desenvolvidas pelas unidades da comunidade: família nuclear, família 

ampliada e curandeiro/parteira.  

Cabe mencionar que, neste segundo círculo, dos subdomínios, estão 

destacadas em cor vermelha algumas dificuldades enfrentadas 

principalmente pela família nuclear, no tocante ao adoecimento das crianças, 

que são descritas no Quadro 4, para uma melhor compreensão. 
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Quadro 4 – Práticas no adoecimento das crianças – as dificuldades 

enfrentadas e o suporte da rede social 

 

Unidade/ 
suporte  

Práticas Dificuldades enfrentadas 

Doenças mais comuns  Descrição dos sintomas 
Doença pode matar 
Cuidado da criança 

Custos da cura Falta de recursos financeiros 
Alto custo financeiro 
Busca de ajuda financeira 
Busca da cura dentro e fora da 
comunidade 

Plantas medicinais Perda do conhecimento dos recursos de 
cura 

Família 
nuclear 

Posto de saúde Frequentemente fechado 
Ausência frequente do profissional 
Linguagem nativa desconhecida pelo 
profissional 
Falta de resolutividade dos tratamentos 
 

Suporte no cuidado Ensino das formas de cuidar 
Cuidado das crianças  

Família 
ampliada 

Plantas medicinais Descrição da utilidade, do preparo e da 
transmissão intergeracional dos recursos 
de cura 
 

Doenças derivadas do 
meio ambiente 

Tratamento da criança afetada pelo mal-
do-ar 

Plantas medicinais Uso para o preparo de remédios 

Curandeiro/ 
parteira 

Desenvolvimento de 
rituais de cura 

Sessão de cura com “Ayahuasca” 

 

Família nuclear 

Em relação às práticas desenvolvidas pela família nuclear 

(figura 13), observou-se que seus membros enfrentavam grandes 

dificuldades, quando uma criança era acometida por uma doença. 

Existem quatro subdomínios nesse processo de adoecimento: 

relatando as doenças mais comuns, enfrentando os custos da cura, 

utilizando plantas medicinais e, a relação com o posto de saúde.  
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As doenças mais comuns 

Entre as doenças mais comuns, os pais faziam referência à 

descrição dos sintomas, como a diarreia, os vômitos e a febre, para 

identificá-las e reconheciam, baseado nestes, as doenças que 

acometiam as suas crianças, como o piní (pneumonia) e a pelagra 

(desnutrição grave). Fatos como estes foram observados e 

corroborados com os relatos das famílias, como vemos a seguir: 

“… Com a pelagra, minha filha tinha febre e diarreia... era 

puro sangue essa diarreia..., seu cabelo já estava 

crescendo muito branco, mas o pior era a diarreia que ela 

tinha…” (F2m). 

“Minha filha adoeceu aos dois anos... ela teve diarreia e 

febre e fazia suas fezes amarelas e bem soltas, como a 

água...” (F1p). 

“...Quando meu filho era pequeno, ficou doente muitas 

vezes, pois ele nasceu de quase sete meses, né?... então, 

ele adoecia muito, tinha vômitos, diarreia, assim ele ficava 

doente... ele teve piní e não podia respirar…” (F3m). 

“... Perto das seis da tarde, voltei ao centro nativo na 

cidade para ver a criança doente, as pessoas na entrada 

me disseram que ele estava muito mal e tinha piní... subi 

as escadas correndo e encontrei a mãe chorando e 

dizendo que seu filho tinha piní e vômitos e estava muito 

frio... observei a criança que estava com dificuldade 

respiratória grave e hipoativa, então tivemos que levá-la de 

urgência para o hospital... (OP117).  

Outra preocupação manifestada pelas famílias era o temor de 

que a doença podia matar, mesmo que cuidassem das crianças 

quando elas ficavam doentes. Sobretudo as mães descreviam 
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claramente como se dava esse processo de adoecer. Exemplificaram, 

por meio do dialeto nativo, em que consistiam as doenças que 

atingiam as crianças.  

O piní consistia no cansanço e na fadiga respiratória na 

criança. A pelagra consistia em uma doença de evolução lenta, que 

provocava emagrecimento extremo e ferimentos no corpo da criança. 

Embora as famílias não associassem estas doenças com o 

surgimento e a instalação da pneumonia ou da desnutrição em 

estágios avançados ou graves, reconheciam que eram doenças que 

podiam causar a morte da criança, de forma lenta ou rápida. As 

observações e os relatos a seguir demonstram estas ocorrências: 

“... A minha primeira filha morreu de uma doença chamada 

pelagra... ela morreu bem magrela, ficou doente por muito 

tempo... ela tinha febre e bastante diarreia” (F4m). 

“A mãe disse: meu filho tem a pelagra... e sei que ele vai 

morrer, pois outras crianças já têm morrido com essa 

doença aqui na comunidade...” (OP104). 

 “O senhor disse: meu filho começou a vomitar de 

madrugada e tinha muita febre, chorava muito e não 

estava podendo respirar bem... ele tinha piní... então, 

como era grave e podia morrer, tive que levá-lo para a 

cidade, urgente...” (OP46). 

Os custos da cura 

O enfrentamento da doença da criança era um processo longo 

e permeado pelas dificuldades próprias da pobreza em que viviam as 

famílias.  Com o aparecimento das doenças mais comuns, podia-se 

observar que os pais faziam tudo que estava ao alcance deles para 

cuidar dos filhos doentes.  
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As famílias enfrentavam, sobretudo, os custos da cura, que 

acarretava grandes dificuldades financeiras para eles. Conviviam com 

a escassez de recursos financeiros e tinham que arcar com o alto 

custo financeiro da cura, o que os obrigava a buscar ajuda financeira.  

“Nessa tarde, a mãe estava dando um copo com ‘panetela’ 

(cozimento) de arroz à criança..., comentou não poder 

trabalhar por enquanto na lavoura porque tinha que dar 

mais atenção ao filho doente, já que não tinha dinheiro 

para curá-lo nem para levá-lo até a cidade agora...” 

(OP29). 

“... Eu e meu marido tivemos um grande gasto para curar a 

minha filha, mas ela sarou aos poucos..., tomou uns 

remédios e colocamos uns cremes no corpo dela...” (F2m). 

“... Seu pai estava comprando os remédios na cidade... 

nós gastamos muito dinheiro com a doença do meu filho..., 

o enfermeiro da cidade cobrou muito dinheiro ao meu 

marido para curar meu filho... meu filho tomou vários 

injetáveis... esteve quase um mês doente...” (F3m). 

“... Enquanto eu cuidava do meu filho em casa, meu 

marido foi em busca do dinheiro para comprar os 

remédios... nós não tínhamos dinheiro, então alguém da 

comunidade emprestou para ele...” (F5m). 

Com os poucos recursos disponíveis e diante das dificuldades 

que tinham que superar, os membros da família enfrentavam as 

doenças das crianças. Saíam em busca de ajuda para a cura das 

doenças que afetavam seus filhos, dentro ou fora da comunidade. 

“... Caminharam quase duas horas e tomaram o primeiro 

bote que saía para a cidade às duas da madrugada... 
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então, mãe e pai levaram o filho doente até a cidade de 

Pucallpa...” (OP47). 

“Eu e a minha esposa levamos nossa filha em um médico 

naturista da cidade... tivemos que pagar caro... mas ele 

preparou um remédio vegetal que acalmou as feridas dela, 

do pescoço e do corpo e, aos poucos, a doença foi se 

perdendo...” (F2p). 

“... Para sarar meu nenê eu tive que procurar meu tio... ele 

mora aqui na comunidade..., ele é curandeiro... e ele 

soprou meu filho, que adoecera com o mal-do-ar...” (F5m). 

“Não tinha ninguém na casa da senhora... a avó que 

morava ao lado me disse que os pais tinham ido para a 

cidade, levando a criança que estava grave... tinha piní...” 

(OP37). 

As plantas medicinais 

As famílias recorriam às plantas medicinais para tratar as 

doenças que acometiam as crianças. Neste aspecto, os próprios pais 

reconheciam que na geração atual ocorria uma lenta e progressiva 

perda do conhecimento dos recursos de cura que eram transmitidos 

pelos seus ancestrais.  

Isto fazia com que o uso das plantas medicinais se restringisse 

aos mais entendidos e experientes da família ampliada. Fato que foi 

registrado em várias ocasiões, quando as mães referiam não saber 

curar com plantas medicinais por conta de terem perdido ou de não 

terem ido em busca desse aprendizado dos antepassados. 

“Minha mãe e minha avó me dizem o que eu devo fazer 

quando adoecem meus filhos, porque elas sabem mais do 
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que eu... então, elas me dizem como eu devo curar meus 

filhos e eu só faço o que elas me indicam...” (F5m). 

“... Quando a minha filha tinha dois anos, ela teve febre e 

diarreia... naquela época eu morava com a minha mãe, e 

ela me disse para lavar com ‘enema’ de plantas... ela me 

disse tudo o que eu devia fazer, porque eu não sabia 

como curá-la...” (F4m). 

 “Eu não sei curar com vegetais, mas a mãe do meu 

marido, ela sabe sim e, às vezes, tem me dado os 

remédios já prontos para usar, por exemplo, para os 

vômitos... mas eu não sei como ela faz esses preparados 

(risadas)...” (F4m). 

A relação com o posto de saúde 

Quando as mães e os pais se referiam aos cuidados das suas 

crianças doentes, eles demonstravam uma preocupação quanto ao 

relacionamento estabelecido com o profissional do posto de saúde, o 

técnico de enfermagem, a quem chamavam de doutor ou sánitario 

As famílias manifestavam desconfortos e dificuldades para 

utilizar este serviço de assistência primária à saúde, pois se 

deparavam com a ausência do profissional de saúde ou o 

estabelecimento permanecia frequentemente fechado. De fato, 

observei, com frequência, que o estabelecimento de saúde estava 

fechado durante alguns dias da semana e nos finais de semana. 

Portanto, as famílias avaliaram que o acesso ao posto de 

saúde e ao técnico de enfermagem era difícil, devido a que a 

presença desse profissional de saúde no local de trabalho não era 

contínua.  
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“... A senhora contava que tinha as filhas de 12 e 3 anos 

doentes, com febre, tosse e dor de cabeça, mas ela estava 

esperando que o sánitario voltasse da cidade, porque o 

posto de saúde estava fechado há vários dias...” (OP88). 

 “... Minha esposa só vai ao posto quando está o sánitario, 

e ele só vem às terças, nesse dia ele está chegando à 

comunidade e vai embora às quintas ou sextas..., é 

sempre assim, sábado e domingo ele não fica aqui...” 

(F1p). 

“... Meu nenê adoeceu há dois meses... ele estava muito 

doente e dessa vez o ‘doutor’ não estava no posto de 

saúde... tinha ido embora para a cidade e não veio vários 

dias aqui...” (F5m). 

“... Começou a reunião no salão comunal, o local estava 

lotado... O chefe da comunidade abriu a sessão pedindo o 

afastamento do técnico de enfermagem do posto de saúde 

e pediu a opinião de todos os presentes... muitas pessoas 

falaram a respeito desse problema, alguns em dialeto 

shipibo e outros em espanhol... a reclamação geral foi pela 

ausência e pelo mau atendimento do profissional de 

enfermagem e por manter o posto de saúde a maior parte 

do tempo fechado...” (OP140). 

“Por mais de uma semana o posto de saúde permaneceu 

fechado, o técnico de enfermagem estava na cidade, pelo 

que algumas mães vieram me procurar para ajudá-las com 

alguns problemas de saúde dos seus filhos” (OP83). 

Outro dos problemas relacionados com o posto de saúde e 

com o profissional de saúde, era a respeito da linguagem utilizada 

pelo profissional. Segundo os nativos da comunidade, este era um 
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fator limitante, pois o dialeto nativo (shipibo) era desconhecido pelo 

profissional.  

Algumas famílias também consideravam que as doenças das 

crianças não eram bem resolvidas com os tratamentos realizados no 

posto de saúde. Este fato evidenciava a falta de resolutividade dos 

tratamentos. 

  “... Eu não tive problemas com o sánitario, mas meus 

vizinhos sim; quando eles não dominam o espanhol, e 

como o sánitario não fala nossa língua (shipibo), isso dá 

problema, né? Eles dizem que às vezes o sánitario grita ou 

xinga, além disso ele é homem e também por isso creio 

que não visita os pacientes nas suas casas, né? Então 

tudo isso dá problemas...” (F2m). 

“Quando a minha primeira filha ficou doente, ela morreu 

com a pelagra... eu a levei ao posto de saúde, mas não 

adiantou... ela adoeceu quando tinha sete meses, mas 

morreu aos 12 meses... ela só tomava os remédios do 

posto, porém não sarava, só acalmava um pouco e voltava 

a doença com força, e não tomou vegetais porque eu não 

sabia, só tomou os remédios do posto...  e morreu...” 

(F4m). 

“... A mãe referiu que, quando seu filho ficou doente, o 

doutor não estava no posto de saúde, por isso ela não 

conseguiu tratá-lo a tempo... e depois ela também não o 

levou porque o senhor só xinga...” (OP103). 

“A minha esposa tem ido ao posto de saúde e não teve 

problemas com o sánitario, porém, às vezes, ele não se 

encontra, né?... Mas quando nós vamos ele nos atende 

bem porque sabemos falar bem o que nós temos.. mas 
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não é sempre assim, viu?, porque às vezes ele não está 

aqui” (F2p). 

 

Família ampliada 

As famílias do estudo, no meio de sua pobreza, buscavam o 

suporte da rede familiar para o cuidado das crianças doentes. Essa 

era uma prática constante, devido aos outros recursos pouco 

disponíveis, como a dificultosa relação com o posto de saúde ou a 

falta de recursos financeiros para a cura.   

Nesse sentido, a família ampliada oferecia suporte no cuidado 

da criança doente e no ensino das formas de cuidar da criança 

doente. Eram as avós que orientavam as mães, como referido pelas 

famílias, a seguir: 

“... Então meu nenê vomitou puro catarro, para isso foi o 

remédio que me deu a minha vovó..., foi ela quem me 

indicou como devia tratá-lo..., depois disso, meu filhinho já 

estava bem, parou de vomitar e também não tinha 

diarreia...” (F5m). 

O suporte no cuidado oferecido pela família ampliada era 

realizado de forma indireta, quando a família nuclear estava presente, 

e as indicações ou as orientações eram direcionadas às formas de 

cuidar e curar da criança doente, sobretudo, à cura com plantas 

medicinais. 

“Meu nenê adoeceu quando tinha nove meses... então eu 

preparei ‘amasisa’ e dei de tomar, raspando seu suquinho, 

como me disse a minha avó, ela me disse que a ‘amasisa’ 

era boa...” (F5m). 
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“Eu me lembro quando a minha filha tinha dois anos, ela 

adoeceu com febre e diarreia... minha mãe me disse para 

eu fazer um enema com uma planta chamada ‘malva’... 

então eu fiz, coloquei o enema pela bundinha da minha 

filha para que limpe toda a diarreia, fiz assim três vezes 

como me indicou a minha mãe, um dia sim, outro dia não, 

até a minha filha sarar...” (F4m). 

A família ampliada, representada basicamente pelos avós 

cumpria papel de destaque a respeito dos saberes sobre as plantas 

medicinais, como a descrição da utilidade das plantas e o preparo dos 

remédios naturais. 

Estes ensinamentos e aprendizado eram transmitidos de 

geração para geração, evidenciando-se em quase todas as famílias 

do estudo essa transmissão intergeracional dos recursos de cura, 

embora, como referido anteriormente, com pouca receptividade pelos 

mais jovens. 

No entanto, mesmo que os próprios pais não fossem os mais 

entendidos nesse assunto, eles seguiam fielmente as indicações e os 

ensinamentos relativos às plantas medicinais dos membros mais 

antigos da família ampliada, como vemos a seguir:  

 “A minha mãe também aprendeu a fazer remédios 

vegetais e ‘piripiris’ com meu avô e ela ainda faz estes 

para curar se alguém ficar doente em casa...” (F1p). 

Uma coisa que eu me lembro é como curar com a 

rosasisa... ela serve para a diarreia..., é uma plantinha de 

flor amarela, muito cheirosa e aqui na comunidade tem 

muito... a amasisa é outra planta que nós utilizamos para a 

febre e a tosse... ela tem folhas grandes e é muito efetiva 

para tirar o catarro; ela você toma raspando seu 

tronquinho e tirando o suquinho de dentro, esse suco você 
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dá para a criança quando ela tem febre... foi o meu avô e a 

minha mãe que nos ensinaram isso...” (F1p). 

“... No terceiro dia eu dei ao meu filho o broto do ‘piñon’ 

branco cozido, como me disse a minha mãe... eu dei o 

piñon raspado e aí meu filho vomitou todo o escarro que 

tinha...” (F5m). 

 

Curandeiro e parteira 

Algumas figuras representativas na comunidade eram o 

curandeiro e a parteira, os quais sempre faziam parte de alguma 

família ampliada. Suas funções estavam ligadas aos cuidados diretos 

das pessoas que solicitavam seus serviços, seja para a cura ou 

tratamento espiritual de alguma doença ou ainda para os cuidados da 

mulher nos processos gravídico e puerperal. 

Entre as atividades de cura desenvolvidas pelo curandeiro, 

observava-se que as doenças derivadas do meio ambiente, como o 

mal-do-ar, eram as mais comumente tratadas. Assim sendo, ele fazia 

uso de alguns utensílios básicos e seus saberes ancestrais através de 

rituais de cura para o tratamento da criança afetada. Como 

exemplificado nas falas e nas observações a seguir: 

“Meu nenê adoeceu com mal-do-ar, então eu procurei meu 

tio, que é curandeiro... ele soprou meu filho seis vezes, por 

seis dias seguidos..., perto das seis da tarde... assim ele 

sarou meu filho...” (F5m). 

O curandeiro também era conhecedor da cura com plantas 

medicinais, porém seu trabalho estava basicamente direcionado aos 

rituais, como a sessão de cura com ayahuasca, bebida alucinógena, 
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amplamente utilizada por todos os curandeiros da região como 

elemento principal nos rituais de cura. 

“À meia-noite... o curandeiro e seus convidados: três 

curandeiros, quatro pacientes e uma mulher com um bebê 

no colo, estavam reunidos na casa dele. Antes de começar 

o ritual, perguntei à mulher o que ela fazia ali?... ela 

respondeu que seu filho estava com mal-do-ar há vários 

dias, tinha febre e vômitos, e ela queria que o curandeiro 

sarasse ele... chegado seu turno, o curandeiro a chamou 

até o centro da sala... segurou a cabeça do bebê e soprou 

nela botando a fumaça de um cigarro grande (tabaco), ao 

mesmo tempo em que cantava em linguagem 

incompreensível (icára)...” (OP54). 



 

8 A COMPETÊNCIA CULTURAL PARA  A ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE NA CULTURA KABANO 
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Os elementos que compõem o Modelo para Competência Cultural de 

Purnell (2002, 2005), foram utilizados como guia para discutir os resultados 

desta pesquisa. 

Serão discutidas, em primeiro lugar, as características primárias e 

secundárias que se ressaltaram na cultura estudada. Puderam ser 

observados, de forma implícita, aspectos relacionados com a idade, o 

gênero, a religião, o nível educacional, as condições econômicas, a 

ocupação, a situação parental e as relações de gênero. 

Na sequência, serão discutidos os domínios que dão forma ao Modelo 

para Competência Cultural (Purnell, 2002), encontrados na cultura Kabano. 

Foram eles a visão geral e a herança, a comunicação, os papéis e 

organização familiar, a força de trabalho, a ecologia biocultural, a nutrição, 

as práticas na gravidez e no parto, a espiritualidade, as práticas de cuidado 

à saúde e os provedores do cuidado à saúde. 
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Os fenômenos próprios da sociedade globalizada, como os políticos, 

os naturais, os tecnológicos, e a constante mobilização populacional são 

alguns aspectos que influenciam o comportamento dos membros que 

conformam a cultura Kabano.  

De alguma forma, estes fenômenos deslocam, afetam e criam 

alterações conscientes ou inconscientes no modo de vida das pessoas, nas 

suas visões de mundo e, inclusive, em seus padrões de aculturação (Hall, 

2005; Purnell, 2005). Sob este ponto de vista, o grande dinamismo que 

caracteriza a sociedade atual (Siles et al., 2001; Purnell, 2005) demanda a 

valorização das influências culturais para a manutenção e a adaptação dos 

cuidados entre seus membros. 

O diagrama do Modelo para Competência Cultural de Purnell (2002, 

2005) considera a existência de uma sociedade global em constante 

transformação. Essas transformações, características do tempo pós-

moderno (Lefevre e Lefevre, 2007), influenciam a comunidade, as famílias e 

as pessoas que constituem uma dada cultura. 

Assim sendo, como efeitos da inserção das tecnologias da 

comunicação e da informação (Purnell, 2005; Lefevre e Lefevre, 2007) na 

cultura Kabano, observa-se a utilização do telefone comunitário e da cabine 

de radiofonia em seu cotidiano.  

Com relação à saúde, percebe-se uma valorização das práticas de 

cuidados em saúde focadas na medicina tradicional, principalmente 

desenvolvida pelas pessoas mais antigas que possuem conhecimentos 

ancestrais da cultura.  

Entretanto, nota-se uma demanda da população mais jovem pela 

assistência biomédica no posto de saúde, o que Oliveira (2004) alerta como 

sendo técnicas de assistência que levam frequentemente à destruição de 

sistemas terapêuticos autônomos e a fortes vínculos de dependência com 

tais instituições. 
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Este fato faz com que as famílias com gerações mais novas deixem, 

aos poucos, as práticas de cuidado e cura tradicionais baseadas no sistema 

de saúde indígena (Reátegui, 2000). Podemos observar que está ocorrendo 

a perda lenta e progressiva do conhecimento, do aprendizado e da 

experiência no uso dos métodos tradicionais de cuidado e cura provenientes 

dos antepassados indígenas. 

Estes acontecimentos ocorridos na cultura Kabano nos levam a 

refletir sobre o impacto da globalização na saúde e, consequentemente, na 

vida cotidiana deste agrupamento cultural. Hall (2005) avalia que a ausência 

ou a pouca transmissão de conhecimentos entre as gerações pode resultar 

na desintegração dos conhecimentos e no subsequente enfraquecimento 

dos membros da cultura, o que pode colocar em risco sua verdadeira 

identidade. 

Fazendo uma interrelação entre as profundas transformações das 

estruturas socioeconômicas que emergem do processo da globalização e o 

impacto na saúde dos povos indígenas, Nureña (2009) adverte para que 

estas sejam consideradas, com o intuito de entender as questões relativas à 

saúde dos povos indígenas residentes na região das Américas. Este 

pesquisador alerta que devemos considerar que estas transformações, por 

sua vez, vêm acompanhadas de dinâmicas políticas e culturais específicas, 

que acabam repercutindo sobre a organização sociocultural, em nível local. 

Dentro desse contexto globalizado, o MCC de Purnell (2005) 

considera a comunidade, as famílias e as pessoas, como pertencentes à 

cultura, e elas são definidas por características físicas, sociais e simbólicas. 

Os aspectos que configuram as características físicas da cultura 

Kabano estão delimitados pelo território que ocupam, rodeado de rios, 

lagoas e terras agrícolas. Este assentamento humano ou comunidade vai 

além de um conjunto de casas, pois conforma uma organização humana 

social e culturalmente delimitada (Bartle, 2007). Este fato viria a ser o marco 
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funcional, ou o contexto territorial ou comunitário, onde acontecem as 

atividades e as necessidades da cultura (Siles Gonzalez, 1999, 2005). 

Seguindo com as características sociais, nota-se que a cultura 

Kabano está agrupada por similaridades culturais, espirituais, econômicas e 

políticas. Observa-se, portanto, o predomínio da religião evangélica, do 

sistema de cuidado e cura tradicional, do sistema político democrático e com 

hierarquia de poderes e controle social, da adoção do estado civil 

monogâmico e do sistema economicamente empobrecido, com as 

subsequentes repercussões na saúde e no bem-estar dos seus membros 

(Purnell, 2005). 

Visto desta perspectiva, a comunidade Kabano estaria conformando 

um modelo sociológico, cujas dimensões compreendem a tecnologia, a 

economia, o poder político, a estrutura social, os valores comuns e suas 

crenças e ideias (Bartle, 2007).  

Sob o ponto de vista simbólico, os membros da cultura apresentam 

características da linguagem interligadas pelo dialeto nativo, chamado 

shipibo além de terem aprendido o idioma espanhol de forma básica. No 

entanto, o dialeto nativo é pouco utilizado e substituído pelo espanhol 

quando necessário no contato com os forasteiros da cultura.  

Entre outros aspectos simbólicos que se destacam na cultura estão a 

vestimenta colorida, preferencialmente na utilização de saias e blusas pelas 

mulheres, e a arte e a história da cultura, representadas nos artesanatos e 

nas músicas (Purnell, 2005).  

Nesse contexto comunitário, as famílias da cultura Kabano convivem 

entre si de forma pacífica e harmoniosa, conformando redes familiares e 

sociais em constante apoio durante seu cotidiano. Pode-se dizer que 

integram uma cultura coletiva, pois interagem e criam laços entre as famílias 

nucleares e ampliadas, de forma ampla e abrangente, como acontece em 

algumas culturas asiáticas (Purnell, 2005). 
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8.1 CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS 

ENCONTRADAS NA CULTURA KABANO 

 

Ao analisar os elementos que constituem os três temas culturais, 

podemos observar que estes estão inseridos nas características 

primárias e secundárias da cultura (Purnell, 2005). Quanto às primárias, 

observa-se que existem, de forma implícita, aspectos relacionados à 

idade, ao gênero e à religião. Quanto às secundárias, observam-se 

aspectos do nível educacional, das condições econômicas, da 

ocupação, da situação parental e das relações de gênero. 

O grupo cultural reúne pessoas de idades diversificadas. Os três 

grandes grupos que a conglomeram são os adultos, as crianças e os 

idosos. Podemos ver, com isto, que o curso da vida não se encontra 

delimitado ou dividido em estágios específicos, como utilizado na 

medicina ocidental, sendo mais uma aproximação constituída pelos 

próprios nativos da cultura . Assim, observam-se faixas etárias desde o 

nascimento até pessoas idosas, dentro da cultura. 

A respeito das relações de gênero, estas se refletem na cultura, 

nas normas, nos padrões e nos estereótipos que regulam e guiam seu 

cotidiano (Dolling, 1989). Contudo, não podemos desconsiderar que 

existe uma subdivisão sexual do trabalho neste contexto cultural (Siles 

Gonzalez, 1999).  

A mulher, como elemento funcional, cumpre um papel biológico, 

desenvolvendo atividades essenciais para a sobrevivência do grupo, o 

que gera estabilidade social, demográfica e de saúde dentro da cultura. 

Estes cuidados, de caráter essencialmente feminino, estão 

relacionados com a fertilidade e a gravidez, o parto e os cuidados 

perinatais, a lactação e a criação, o fogo e a alimentação, o vestido, o 

sono e o descanso (Siles Gonzalez, 1999). 
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Nessa divisão sexual do trabalho, a mulher assume 

responsabilidades na esfera doméstica e no cuidado da criança, vistos 

como serviços privados ou de amor, como descrito por Dolling (1989), 

nos quais a dona de casa dedica toda sua atenção aos membros de 

sua família, ou seja, observa-se de forma reforçada a função natural da 

mulher no papel materno.  

Os homens, por sua vez, cumprem outras funções na cultura, 

relativas à administração comunal. Não existia nenhuma mulher 

desempenhando este tipo de função. Este fato revela a existência da 

supremacia masculina nos assuntos administrativos e políticos da 

cultura (Doling, 1989); sendo esta uma questão histórica e 

profundamente arraigada na maioria das sociedades.  

Também existem diferenças nos papéis de gênero, 

representadas por meio da predominância masculina no domínio 

serviços e nos subdomínios cabine de radiofonia e telefone 

comunitário, por serem estes também de índole administrativa.  

No entanto, o subdomínio farmácia comunitária encontra-se sob 

os cuidados exclusivos das mulheres, por serem tarefas que 

demandam maior dedicação e cuidados com as questões relacionadas 

com o corpo.  

As relações sociais, subsequentemente, estão mediadas pelas 

questões de gênero e culturais, ao se diferenciar as atividades 

exercidas predominantemente pelos homens ou pelas mulheres em 

atribuição às características humanas de um e do outro sexo.  

No domínio educação, representado pelas crianças e pelos 

professores, observou-se o absenteísmo escolar, sobretudo entre as 

crianças de seis e doze anos de idade. Problemática que também foi 

retratada por Ananthakrishnan e Nalini (2002), em um estudo 

desenvolvido em uma vila na Índia, onde as causas mais comuns de 
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absenteísmo encontradas foram as adversidades climáticas, as 

condições de trabalho e os costumes sociais.  

No estudo de Ananthakrishnan e Nalini (2002), observou-se que, 

entre as ocupações das crianças que traziam como consequência o 

absenteísmo escolar, estavam carregar água, carregar alimentos e ir 

em busca de alimentos. Tais ocupações também foram encontradas na 

cultura Kabano, na qual as crianças escolares realizam tarefas 

domésticas como uma forma de colaborar com os pais, tanto na 

lavoura quanto no cuidado dos irmãos pequenos. 

Em convergência com esta problemática detectada na cultura 

Kabano, um estudo antropológico sobre as terras, os montes e as 

chácaras na Amazônia peruana (Reig, 2009) revelou que, enquanto 

exista a grande necessidade de mão de obra nas chácaras, toda a 

família será movimentada para esse fim, prevalecendo a urgência da 

tarefa agrícola. Esta autora, ainda refere que a organização do trabalho 

na chácara é um processo que se inicia nas crianças a partir dos sete 

ou dos oito anos de idade, assumindo algumas responsabilidades como 

cortar e coletar lenha, limpar e cultivar, colher os frutos e levar água 

para as chácaras da família. 

Em contrapartida, para alguns organismos internacionais, como a 

Organização Panamericana da Saúde (OPAS,1998), a Organização 

Mundial de Saúde (OMS, 2007), a Organização das Nações Unidas 

(ONU, 2005) e a Comissão Econômica para América Latina (CEPAL, 

2007), as causas comuns do absenteísmo escolar estão relacionadas 

com dificuldades relativas à comunicação intercultural bilíngue entre 

professores e alunos. 

No entanto, neste estudo, e apesar da existência dessa 

problemática acima citada, no âmbito da comunicação, vimos que a 

causa do absenteísmo escolar das crianças não se restringe 

unicamente a problemas da linguagem, perpassando as fronteiras da 
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comunicação e atingindo as esferas sociais, políticas, econômicas e 

culturais.  

Portanto, as principais causas do absenteísmo escolar na cultura 

Kabano estão relacionadas a dificuldades de natureza financeira, que 

decorrem, por sua vez, das dificuldades estruturais, incluindo as 

sociais, as políticas, as econômicas e as culturais, nas quais todas as 

famílias da cultura Kabano estão inseridas.  

Outra das razões pelas quais a criança falta na escola se deve às 

atividades de apoio que desenvolve no cuidado dos irmãos mais novos. 

Fato corroborado durante todo o processo da etnografia na cultura 

Kabano. Assim sendo, as crianças escolares assumem e velam pelo 

cuidado dos irmãos mais novos de forma transitória (UNICEF, 2004), 

na ausência dos pais ou dos adultos responsáveis da família. 

Nesse sentido, vale considerar dentro do contexto de atuação da 

assistência à saúde de populações diversamente culturais, a 

necessidade de prestarmos maior atenção aos aspectos interligados 

entre a produção do trabalho e os modos de cuidar que a cultura adota 

segundo sua própria visão de mundo. Visto que, em cenários de baixa 

renda, como aponta Hoga (2008), a esfera social está intrinsecamente 

associada às limitações próprias desta condição. 

Assim sendo, deve-se considerar a acomodação e a negociação 

nos cuidados culturais entre os provedores e os usuários de saúde, 

estabelecer ações e decisões de enfermagem que ajudem na 

adaptação e na negociação das pessoas, de forma a seguir pelo 

caminho do cuidado culturalmente congruente (Schumacher, 2010), no 

qual estejam inseridos os aspectos sociais, econômicos, políticos e 

culturais. 

Observamos que o domínio saúde tem como representante o 

técnico de enfermagem, na figura de um homem adulto, proveniente da 

cultura ocidental. Este provedor de saúde apresenta, segundo as 
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famílias do estudo, grandes limitações para se relacionar com os 

nativos da cultura. 

A principal queixa em relação ao profissional de saúde é sua 

ausência no posto de saúde, que ocorre com frequência, e a falta de 

domínio do dialeto utilizado pelos nativos da cultura. Ocorre, então, 

uma dificuldade na comunicação entre o provedor de saúde e as 

famílias da cultura.  

Estas dificuldades também foram levantadas pelos povos Shipibo-

conibo, em um estudo de base, sobre a análise da situação de saúde 

do povo Shipibo-konibo (PERU, 2002). As queixas mais frequentes, 

naquela época, estavam: as expressões de desprezo quando o 

paciente procura o posto de saúde, a falta de tradutores bilíngues, a 

ausência frequente dos técnicos de enfermagem, e o pouco interesse 

para visitar o paciente e sua família nas casas por parte do pessoal de 

saúde. Percepções que, para os nativos eram discriminatórias, por 

estarem os profissionais da saúde desarticulados do sistema de saúde 

deles. 

Portanto, verifica-se que, sem uma fluida comunicação, não existe 

a necessária aproximação para os cuidados de saúde com 

acomodação e negociação cultural por parte do profissional de saúde 

que atua nessa área e dentro dessa cultura, como recomendado por 

Leininger (1995). Consequentemente, os nativos da cultura se 

encontram insatisfeitos com os resultados da assistência à saúde. 

Tal acomodação no cuidado da saúde ocorre quando o 

profissional assiste, fornece suporte e facilita a relação com os 

membros da cultura, com o intuito de se adaptar e continuar o caminho 

da negociação, ajustando os modelos de cuidado dos usuários e suas 

famílias para o melhor entendimento e qualidade da assistência de 

saúde (Boehs, 2002). Fato este que está sendo desconsiderado na 

cultura Kabano, no qual as recomendações para o cuidado 



A Competência Cultural para a assistência à saúde na cultura Kabano 
 

167

culturalmente congruente não são seguidas pelo profissional de saúde 

atuante nesse contexto cultural. 

Por outro lado, observa-se que, no domínio sustento econômico, 

está representada a força de trabalho e o impulso econômico para a 

manutenção e a subsistência da família. Tanto os homens quanto as 

mulheres trabalham incansavelmente para gerar subsídios econômicos 

que garantam minimamente a estabilidade econômica da família e seu 

status social dentro da cultura. 

Entre as ações que desempenham, o trabalho na chácara é 

aquele que gera maiores subsídios econômicos; com isto, as famílias 

conseguem se alimentar durante todo o ano e manter seus 

comportamentos sociais (Reig, 2009) dentro do contexto cultural. 

Sendo uma prática cultural que está mais dirigida ao autossustento 

familiar do que orientada ao mercado de trabalho. 

Com relação à religiosidade e à espiritualidade pode se afirmar 

que uma parte importante delas está representada no domínio religião, 

na figura do pastor e dos fiéis e nas práticas de cuidado tradicionais e 

espirituais desempenhadas pelos curandeiros e pelas parteiras da 

comunidade.  

A espiritualidade e a religiosidade adquirem grande força e 

influenciam nas decisões grupais relativas aos acontecimentos 

cotidianos das famílias e da comunidade. A respeito, Hoga (2008) faz 

um chamado aos profissionais da saúde para integrar os 

conhecimentos científicos, religiosos e culturais na prática clínica, pelo 

fato de ter observado, no seu estudo, uma grande importância para a 

espiritualidade pelas mulheres que vivem em uma comunidade de 

baixa renda. 
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8.2 EM BUSCA DA COMPETÊNCIA CULTURAL PARA A 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA CULTURA KABANO 

 

Os domínios encontrados na cultura estudada foram: Visão geral e 

herança, Comunicação, Papéis e organização familiar, Força de 

trabalho, Ecologia biocultural, Nutrição, Práticas na gravidez e no parto, 

Espiritualidade, Práticas de cuidado à saúde e Provedores do cuidado à 

saúde. 

Estão presentes, portanto, dez domínios na cultura Kabano. 

Porém, dois domínios do MCC de Purnell (2002) não foram 

identificados: Comportamentos de risco e Rituais de morte. Todavia, 

não se pode afirmar, com isto, que eles não são parte existente da 

cultura, o que será explicitado nas limitações deste estudo. 

Visão geral e herança 

De modo geral, podemos dizer que aproximadamente 70 famílias 

conformam a cultura Kabano, pertencentes à etnia Shipibo-Conibo, 

uma das maiores e mais representativas etnias dos povos indígenas 

amazônicos do Peru (Villar, 2003). 

Sua população se dedica geralmente às atividades de lavoura 

nas próprias terras agrícolas e à pescaria e, variavelmente, os homens 

estão à procura de trabalhos eventuais que garantam uma renda 

mínima para o sustento econômico e a manutenção de suas famílias. 

Tudo isto, devido a que não existe um sistema oficial de 

empregabilidade nem trabalho formal que os acolha.  

As mulheres, como visto, se dedicam ao cuidado dos filhos e aos 

afazeres domésticos, como uma questão de natureza e gênero 

atribuída a elas. Como diria Siles et al. (2001), é o fator biológico do 

sexo o que tem determinado desde tempos ancestrais a forma de 
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organizar e distribuir as tarefas entre os integrantes dos diferentes 

grupos humanos. E, entre os Shipibo-conibo, estas tarefas produtivas e 

domésticas estão culturalmente asignadas de acordo com o sexo e a 

idade entre os homens e as mulheres (PERU, 2002). 

Dentro do contexto geral da cultura, também observamos que o 

nível educacional da população, em média, é o ensino fundamental 

incompleto, o que constitui uma barreira para a empregabilidade dos 

nativos na sociedade globalizada.  

Portanto, nota-se que o índice de desemprego é alarmante na 

cultura Kabano, motivo pelo qual a população mais jovem está em 

constante migração para as cidades próximas ou inclusive até a capital 

do país, no litoral. Este fato faz com que os membros das famílias 

fiquem afastados por longos períodos, dificultando, muitas vezes, os 

cuidados e os relacionamentos entre eles e na comunidade em seu 

conjunto.  

A falta de recursos econômicos e a falta de oportunidades de 

desenvolvimento das famílias são situações que colocam as crianças 

em maior risco social e biológico (Alarcón-Muñoz e Vidal-Herrera, 

2005). Esta situação, observada na cultura Kabano, também foi uma 

preocupação constante nas famílias mapuches do estudo antropológico 

de Alarcón-Muñoz e Vidal-Herrera (2005), no qual se verificou que  as 

mães consideravam que seus problemas de saúde estavam 

relacionados com sua situação de pobreza, pelo baixo ingresso 

econômico e pelo baixo nível educacional das famílias. 

Como consequência, existe uma grande incidência de pobreza 

desproporcionadamente maior neste grupo indígena, e não seria 

estranho pensar que é acompanhada de outros fatores adversos, como 

a discriminação, o analfabetismo, a falta de acesso aos serviços sociais 

e de saúde, entre outros (Nureña, 2009). 

Comunicação 
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Neste domínio, estão enquadrados os conceitos referentes à 

comunicação da cultura, como a linguagem dominante, as diferenças e 

as variações na comunicação verbal e não verbal (Purnell, 2009). 

Da análise das OP e das EE com as famílias, ressaltam-se 

grandes diferenças na linguagem entre os membros da comunidade e o 

provedor de saúde, o que, principalmente, tem gerado alguns 

problemas na comunicação e, subsequentemente, uma deficiente 

assistência básica de saúde. 

Se considerarmos que a linguagem é um aspecto muito 

importante nas questões da saúde e, como afirmam Montenegro e 

Stephens (2006), nos assuntos da saúde indígena, vemos com clareza 

que este aspecto se encontra descuidado na assistência à saúde que 

oferece o técnico de enfermagem, dentro da cultura Kabano.   

Assim, enquanto os nativos se comunicam verbalmente no seu 

dialeto de origem, o shipibo, o profissional da saúde faz o mesmo, 

porém no idioma espanhol, o que ocasiona falhas e mal-entendidos no 

momento da comunicação, com repercussões no atendimento durante 

o processo saúde-doença.  

Como visto acima nas características primárias e secundárias da 

cultura Kabano, no domínio saúde esta situação, muitas vezes, gera 

constrangimento nos receptores do cuidado, as famílias, vendo-se 

desmotivadas e desencorajadas para acudir em busca da assistência 

de saúde (Vaughn, 2009), principalmente, quando a criança está 

passando por um processo de doença.  

Deste modo, as famílias na cultura Kabano somente percebem 

que alguma situação se complica quando a doença que acomete a 

criança se agrava. Condição que é observada tarde demais e que 

contribui negativamente para o alto índice de morbidade infantil, com o 

aparecimento de doenças comuns como o piní (pneumonia) e a pelagra 

(desnutrição grave) (Wise, 2008).  
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Em contrapartida, observa-se também que as famílias da cultura 

Kabano utilizam o sistema de saúde ocidental como um serviço de 

caridade, para receber alimentos ou cestas básicas em doação dos 

programas básicos de atenção à saúde ou, quando são obrigados a 

comparecer para alguma palestra e consulta de controle, geralmente 

nos programas de atenção à saúde da criança e da gestante. Fato que 

Oliveira (2004) identifica como sendo técnicas de assistência com 

fortes vínculos de dependência.  

Diante destas situações decorrentes da dificultosa comunicação 

intercultural, alguns estudos na América Latina advertem sobre os altos 

índices de morbidade e mortalidade infantil com relação aos povos 

indígenas (Stephens, Porter, Nettleton, Willis, 2006; Montenegro e 

Stephens, 2006; UNICEF, 2004).  

A respeito disso, Follér (2004) refere que os povos indígenas 

Shipibo-conibo enfrentam uma situação muito complexa, devido à 

barreia cultural linguística entre eles e a sociedade peruana, que fala 

predominantemente o idioma espanhol. 

Para se ter uma noção desta problemática, observa-se a título de 

exemplificação, que somente na Amazônia peruana, alguns PI, como 

os Matchigengas e os Ashaninkas, apresentam elevado índice de 

mortalidade infantil, número este que supera os 99 por mil nascimentos.  

(Montenegro e Stephens, 2006).  

Por outro lado, as dificuldades na comunicação também afetam 

o desempenho do profissional da saúde, trazendo prejuízos no trato 

com os nativos. Tudo isto expressado na escassa compreensão que o 

profissional tem sobre os conhecimentos e as práticas de saúde 

tradicionais das famílias da cultura Kabano. 

Somado a isto, a pouca interação do profissional da saúde com 

os nativos da cultura complica mais ainda sua situação, pelo fato de 

não ser uma pessoa constante e presente na problemática de saúde da 
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comunidade.  E, como confirmaram os próprios PI Shipibo-conibo 

(PERU, 2002) nas oficinas de consulta promovidas pelo Ministério da 

Saúde, os sánitarios não têm resolutividade nos tratamentos e não 

visitam as casas dos pacientes e suas famílias porque estão totalmente 

desligados do sistema da medicina que eles adotam. 

 Tais barreiras comunicacionais (PERU, 2002; Alarcón-Muñoz e 

Vidal-Herrera, 2005; Nureña, 2009; Vaughn, 2009) representam uma 

grande limitação para a prestação da assistência da saúde com 

qualidade. Sendo, muitas vezes, o sistema de saúde ocidental, 

representado nas unidades de atenção básica de saúde, visto como um 

órgão de substituição das práticas tradicionais indígenas - e  não como 

uma entidade integradora e articuladora das mesmas (Langdon, 2004). 

Sobre esta problemática comunicacional, Purnell (2009), nos 

alerta para a necessidade de aumentar a nossa atenção e cuidado na 

comunicação com a cultura e no processo de interação na prestação 

dos serviços de saúde. De maneira que tais cuidados possam envolver 

maior atenção no tom de voz utilizado, nas expressões gestuais e nos 

toques indevidos.  

O autor (Purnell, 2009), todavia, salienta aos profissionais da 

saúde para solicitar a ajuda dos tradutores nativos da cultura, no caso 

de não se sentirem seguros na utilização do dialeto dos nativos. Tudo 

isto com o intuito de não causar constrangimentos nos usuários nem 

frustrações nos próprios profissionais. 

Observa-se, portanto, que dificuldades desta natureza podem 

ser superadas se tais cuidados culturais forem adotados e todos os 

sujeitos envolvidos na comunicação forem devidamente respeitados, 

criando assim, um ambiente favorável e confortável tanto para os 

usuários de saúde quanto para os profissionais da saúde. 

Outros agravantes também fazem parte da problemática 

comunicacional entre a cultura e o provedor de saúde ocidental, como, 
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por um lado, a existência de um profissional de saúde 

inconscientemente incompetente e, por outro lado, uma cultura 

conscientemente incompetente (Purnell, 2005). 

Este fato tem sido reconhecido pelas próprias famílias da cultura 

Kabano, ao referir que a linguagem nativa é desconhecida pelo 

profissional e que eles próprios também reconhecem estar perdendo 

aos poucos seus conhecimentos sobre os recursos de cura. Sendo, às 

vezes, difícil para as famílias manifestarem suas reais necessidades e 

problemas de saúde, no momento da atenção básica de saúde.  

Os próprios Shipibo-conibo (PERU, 2002) afirmam estar 

perdendo essas práticas culturais da medicina tradicional, devido a 

múltiplos fatores como: os jovens não se interessam mais pelo 

aprendizado do curandeirismo ou pela cura com vegetais, deixam de 

lado a medicina tradicional, em favor da medicina cientifica, e as 

mudanças que a sociedade não indígena exerce, somada à  dificuldade 

em encontrar plantas medicinais, que cada vez estão mais longe e 

escassas, entre outras.  

Papéis e organização familiar – Força de trabalho 

Atividades como o sustento econômico da família, os papéis 

paterno e materno dentro da família nuclear e os papéis dos demais 

representantes da comunidade, como as crianças, a família ampliada, 

os curandeiros e as parteiras; são altamente relevantes e se direcionam 

ao bem-estar dos membros nessa dada cultura.  

Os papéis e a organização familiar, assim como a força de 

trabalho, são dois domínios que se complementam e estão bem 

delimitados dentro do ambiente familiar. Sendo que a categoria gênero 

aparece mais uma vez de forma tácita e direta neste contexto. 

Da figura masculina é cobrada a eficiência física, social, política, 

econômica e cultural, nos aspectos relacionados ao domínio público, 
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enquanto as mulheres desempenham seu papel de cuidadora no 

âmbito do privado, por vezes invisível (Gomes, 2006). 

Num sentido amplo, cabe aos homens da cultura assumir o 

papel de chefes de família e toda obrigação social que demande sair à 

procura de trabalho e em busca de dinheiro para sustentar a família. 

Deste modo, a família se organiza e estabelece metas e prioridades 

que envolvem a todos seus membros. 

É uma visão do masculino que é assumida e reproduzida pela 

família e, nesse ambiente, a criança interioza desde muito cedo a 

divisão sexual do trabalho. Consequentemente, repercute nas mulheres 

da família, as quais acabam desempenhando ações e decisões de 

natureza doméstica, como as relativas ao cuidado direto da criança, à 

lactação, à lavoura e ao artesanato, ou seja, trabalhos de índole 

feminina (Gomes, 2006). 

Nesse sentido, Turiani et al. (2009) recomendam aos 

profissionais da saúde prestar especial atenção às possíveis confusões 

na divisão dos papéis no processo do cuidado, além de estarem 

atentos ao compartilhar as responsabilidades do cuidado infantil. 

Na organização familiar, o papel que cumpre a família ampliada 

também é relevante. Como rede familiar, eles oferecem suporte social 

(Alarcón-Muñoz e Vidal-Herrera, 2005) à família nuclear, nos aspectos 

financeiros, no cuidado das crianças, no fornecimento de alimentos e 

na prevenção e no tratamento de doenças.  

Tal tipo de apoio familiar e social também foi encontrado num 

estudo com mulheres do Caribe (Yearwood, 2007),  ao referir as mães 

que recebiam suporte da família extensa, baseados em suas crenças e 

práticas culturais quando uma criança adoecia. 

Situação similar à descrita por Yearwood (2007) acontece na 

cultura Kabano, onde, geralmente, o apoio recebido da rede familiar 
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envolve a outras mulheres do contexto como as irmãs, avós, e até as 

crianças mais velhas (Yearwood, 2007). 

A família ampliada não somente cumpre uma função de apoio 

familiar, senão também conforma um importante componente na força 

de trabalho, o que complementa a renda da família nuclear; seja com a 

venda dos seus produtos agrícolas ou com a doação de alimentos, 

preferencialmente, para as crianças da família. 

Consideramos importante que os profissionais da saúde 

identifiquem precocemente os componentes da família que geram força 

de trabalho e compreendam a dinâmica da organização familiar, para 

poderem oferecer um cuidado mais próximo da realidade da cultura, 

com competência cultural (Purnell, 2009). 

Ao conseguir controlar e organizar estes dois domínios, os 

papéis familiares e a força de trabalho, a família adquire status dentro 

da cultura, o que lhe permite conviver em harmonia no contexto 

socioambiental da comunidade.  

No entanto, estes domínios na cultura estudada estão 

permeados pelas limitações e dificuldades próprias da situação de 

pobreza em que se encontram. Pobreza, geralmente, de cunho 

material, que traz diferentes efeitos sobre a saúde indígena e o bem-

estar dos seus integrantes dentro do contexto socioambiental em que 

se desenvolvem (Montenegro e Stephens, 2006). 

Nesse sentido, também Purnell (2009) nos alerta para 

prestarmos maior atenção a estes aspectos, ao nos relacionarmos com 

as famílias, tanto na comunicação quanto nos cuidados que ofertamos. 

Com o intuito de promover uma assistência da saúde com 

competência cultural e resolução dos problemas e necessidades de 

saúde reais. É importante conhecer quem é o chefe da família, quem 

toma as decisões dentro do ambiente familiar, de que tempo livre 
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dispõe a família e em que horário, quais atividades desenvolvem e se 

existem situações laborais que dificultem seu acesso aos serviços de 

saúde. Caso contrário, se estas ações são desconsideradas pelo 

profissional da saúde, todos seus esforços serão em vão, demandando 

perda de tempo e desencorajando-o para seguir no caminho do 

cuidado culturalmente competente (Purnell, 2002).  

Ecologia biocultural – Nutrição 

No domínio ecologia biocultural, como explicitado por Purnell 

(2002, 2005), estão inseridas características das variações étnicas e 

raciais, diferenças corporais e alterações genéticas relacionadas com 

os processos de saúde e doença. Por sua vez, o domínio nutrição, 

compreende significados, rituais e tipos de alimentação, além das  

deficiências e limitações decorrentes dela.  

Se entrelaçarmos estes dois domínios, a ecologia biocultural e a 

nutrição, podemos observar que os estilos de vida, o ambiente e as 

condições genéticas da cultura estão intimamente relacionados com as 

condições nutricionais.  

Portanto, estes dois domínios se encontram em constante 

interação, fazendo parte importante do repertório que a cultura possui 

nos aspectos biológicos, físicos, psicológicos e culturais; tudo isto, 

visando a conservação da saúde e do bem-estar dos seus membros.  

Identificar aspectos relacionados com a cor da pele das pessoas 

da cultura, e suas variações raciais; são pontos que devem ser 

observados com cuidado (Purnell, 2009). No caso da cultura Kabano, 

podemos afirmar que esta comunidade nativa possui rasgos de 

coloração da pele entre pálida e amarelada, o que pode, algumas 

vezes, confundir ou passar despercebidos, diante dos profissinais da 

saúde, algumas doenças relacionadas com estes domínios como a 

anemia ou a ictericia, principalmente nas crianças. 
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O modo como são vistos e utilizados os alimentos pelas famílias, 

constitui outra parte importante na dinâmica da cultura, no qual as 

significações levam aos comportamentos que a cultura desenvolve 

nesse amplo ambiente alimentar, com fins de promoção, conservação e 

manutenção, além de recuperação e reabilitação no processo saúde-

doença (Purnell, 2009). 

Por outro lado, muitos fatores internos e externos da cultura 

influenciam na constituição da promoção e preservação da saúde ou 

nos processos de adoecimento, principalmente nas crianças. Dentre 

estes fatores, se encontram o meio ambiente e a ampla gama de 

diversidade ecológica; os estilos de vida e a genética inerente à etnia e 

à raça; os alimentos que cultivam e produzem nas terras agrícolas e 

consomem diariamente; os rituais que fazem parte das dietas das 

famílias e da comunidade; algumas proibições e limitações alimentares 

em razão da cura ou limpeza xamânica. 

Cabe mencionar que, na cultura Kabano, os cuidados giram em 

torno da alimentação das crianças e da família, fato corroborado por 

todos os participantes do estudo etnográfico, ao destacar a 

necessidade de trabalhar nas terras ou na pescaria para alimentar suas 

crianças.  

A alimentação, segundo Bustamante e Trad (2007), está 

relacionada aos serviços formais e às práticas populares de saúde. E 

mesmo que ela seja escassa e de pouca variedade na cultura Kabano, 

a alimentação representa um aspecto chave no cuidado cotidiano das 

crianças e, portanto, as famílias a consideram uma prática prioritária e 

relevante em relação às outras necessidades. 

A maioria de produtos provenientes das terras agrícolas e da 

pescaria é para o autoconsumo familiar. Apenas, uma parte é 

comercializada na cidade, devido à necessidade de prover à família 

não somente de comida, senão também, de abrigo, vestimenta, saúde, 
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educação, através de uma renda mínima que a sustente com um status 

sociocultural mínimo no contexto onde se desenvolve. 

A baixa renda familiar traz como consequência diferenças e 

influências inversamente proporcionais no estado nutricional infantil 

(Ribas et al., 2001) e da família, o que pode desencadear em 

problemas no crescimento e no desenvolvimento da criança. Na cultura 

Kabano, a maioria das famílias não possui uma renda mínima fixa. E 

todas as famílias participantes do estudo tinham uma renda familiar 

abaixo do salário mínimo nacional.  

Percebe-se, portanto, a existência de uma cadeia interligada, 

chamada por Purnell (2002) de permeabilidade entre os domínios 

papéis e organização familiar e força de trabalho; e entre os domínios 

ecologia biocultural e nutrição. Trata-se de domínios em constante 

movimento e interação na cultura estudada. 

Como já referido, a escassa e a pouca variedade de alimentos 

disponíveis na cultura Kabano constitui uma fonte nutricional de baixo 

valor, principalmente, para as crianças indígenas. A alimentação se 

restringe basicamente a alimentos como a mandioca, o arroz e a 

banana, que não garantem um bom aporte de vitaminas, proteínas e 

minerais para o adequado crescimento e desenvolvimento da criança. 

Situação que é influenciada pela ecologia biocultural, no contexto 

ambiental da cultura (Purnell, 2009). 

Problemática nutricional parecida foi encontrada no estudo com 

crianças indígenas Terena (Ribas et al., 2001). Nesta cultura, a 

alimentação se restringia ao consumo de arroz, feijão, mandioca e 

milho. E, embora as famílias valorizassem as carnes, estas eram pouco 

consumidas e de difícil acesso para a maioria das famílias.  

Outro aspecto importante no domínio nutrição é o aleitamento 

materno oferecido pelas mães da cultura Kabano às crianças menores 

de dois anos. Adorno e Pícoli (2006), no estudo desenvolvido com 
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crianças indígenas Kaiowá, ressaltam que o aleitamento materno é um 

fator importante no cuidado e na formação da criança indígena, 

chamando a atenção para o fato de não interromper o desmane a tão 

curta idade, respeitando o tempo da mulher indígena, para evitar 

agravos à saúde da criança. 

Concordamos com Ribas et al. (2001) na necessidade de 

desenvolver mais estudos com crianças indígenas que, além de avaliar 

o estado nutricional, contemplem outros fatores condicionantes, como o 

ambiente, as crenças, os valores e as práticas tradicionais, que 

intervem na nutrição, na saúde e na vida destas crianças indígenas e 

suas famílias. 

Práticas na gravidez e no parto 

As parteiras são consideradas membros importantes na cultura 

Kabano. O papel desempenhado por elas é basicamente oferecer 

orientações e cuidados às mulheres nos processos gravídico e 

puerperal. Tratam-se de práticas permeadas por significados, rituais e 

ações aceitas ou sancionadas culturalmente sobre situações 

relacionadas com a fertilidade e a conservação da espécie pelas 

famílias da cultura (Purnell, 2009).  

Observou-se o pouco ou inexistente cuidado com o controle da 

natalidade entre as famílias desta cultura. A quantidade de filhos em 

cada família está em torno de três a sete, com a média de cinco filhos 

por família. Purnell (2009) também tinha observado este aspecto no 

estudo realizado com famílias indígenas Navajo, percebendo que entre 

estas famílias não existia controle da natalidade.  

Reflete-se, portanto, na necessidade de tratar dos assuntos do 

controle da natalidade e das consequências para a mulher e a criança, 

de forma a respeitar e a integrar as práticas benéficas da cultura, 

durante a assistência à saúde destas populações. 
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Durante as práticas na gravidez e, principalmente, no parto, na 

cultura estudada, as mulheres constituem uma importante rede de 

apoio. Fato também observado em outros estudos culturais (Berry, 

1999; Chavez Alvarez et. al., 2007, Savage et al., 2007). 

O processo da gestação é um momento repleto de 

transformações biológicas e psicológicas que entrelaçam fatores 

sociais e culturais (Araujo, 2009). Este momento é considerado 

importante pela parteira, pelas mulheres e pelas famílias da 

comunidade nativa, ao oferecer cuidados com zelo e dedicação, 

contribuindo todos neste ritual de passagem que termina com o 

nascimento do bebê e a construção da família (Araujo, 2009). 

Consideramos importante refletir sobre a participação da família 

no processo gravídico, parto e nascimento, pois visto a partir do interior 

da cultura, este representa a autoafirmação de suas características 

peculiares e inerentes à cultura; as quais devem ser contempladas na 

assistência à saúde e nos cuidados de enfermagem a essas 

populações.  

A presença da família perto da mulher e da criança nesses 

momentos representa a união das pessoas num acontecimento 

relevante, a passagem de um novo ser ao mundo físico e social da 

cultura, que está permeado por crenças, valores e solidariedade dentre 

seus membros. Dias (2002), ao trabalhar com parteiras rurais, destaca 

a importância do desenvolvimento de um cuidado sensível, que esteja 

em conformidade com as necessidades da mulher e sua família. 

No entanto, apesar da importância atribuída à parteira pelos 

membros da cultura Kabano, o papel que elas desempenham ainda 

não é reconhecido oficialmente pelas autoridades do sistema de saúde 

vigente no país. Concorda-se com Dias (2002), ao referir que este 

reconhecimento poderia conferir, às parteiras, as facilidades e o 

aprimoramento para uma prática livre de riscos para a saúde da mulher 
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a da criança, pelo fato delas terem acesso a insumos e materiais 

fornecidos pelas autoridades de saúde.  

Reconhecer e encorajar a prática da parteira na comunidade 

nativa é uma questão que todo profissional da saúde deve considerar. 

Pela capacidade de observar o zelo e a preocupação pela promoção e 

a preservação da saúde que estas cuidadoras desenvolvem. 

Apesar da escassez material e das condições inadequadas que 

podem pôr em risco a mulher e a criança, estas parteiras não perdem a 

boa disposição para ajudar e oferecer suporte às mulheres e às 

famílias da comunidade.  

Identifica-se, também, que a maioria das parteiras tradicionais 

atuantes nas culturas indígenas, embora reconhecidas em seu meio 

social e cultural (Bessa, 1999, Ribas et al., 2001), não recebe 

retribuição econômica satisfatória pelo trabalho desenvolvido, como 

constatado na cultura estudada.   

Reconhece-se que a parteira tem a satisfação de índole pessoal 

e espiritual, movida pela fé e a autoconfiança (Bessa, 1999) ao 

expressar contentamento e felicidade por trazer crianças ao mundo, 

podendo dar suporte quando é necessário dentro da comunidade. 

Espiritualidade 

Este domínio está permeado, basicamente, pela prática de 

cuidado da criança doente tanto pela família quanto pelos curandeiros 

da comunidade. É nessas situações que aspectos, como a fé, a 

espiritualidade, a religiosidade e a invocação das forças superiores ao 

poder humano, se tornam relevantes para a recuperação da saúde da 

pessoa atingida pela doença. 

A figura do curandeiro é de destaque nas situações de doença e 

cura dentro da cultura. Ele marca uma transição entre o mundo 
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espiritual e o mundo físico. Baseado nos conhecimentos espirituais e 

ancestrais, ele desenvolve práticas para manter o bem-estar e 

promover e recuperar a saúde dos membros da cultura. 

Verificou-se que a maioria das pessoas da comunidade pertence 

à religião evangélica, assim como adotam uma convivência em 

harmonia com a natureza, com profundo respeito pela individualidade e 

espiritualidade dos outros (Purnell, 2009), se preocupando e velando 

por suas famílias e suas crianças.  

A participação dos curandeiros nas questões que envolvem o 

processo saúde-doença deve ser considerada na atenção à saúde das 

comunidades indígenas. Este foi um chamado dos próprios Shipibo-

conibo (PERU, 2002), feito na oficina de consulta popular realizada pelo 

Ministério da Saúde no ano de 2002. 

Os provedores de saúde devem propiciar um envolvimento ativo 

na resolução dos problemas e das necessidades de saúde da cultura, 

avaliando criteriosamente os aspectos envolvidos e os recursos 

humanos disponíveis, como os curandeiros. E, deste modo, tratar de 

favorecer e promover qualidade de vida, com respeito pela 

individualidade e pela diversidade da cultura (Purnell, 2005). 

 Para favorecer o desenvolvimento desta prática, os provedores 

de saúde devem repensar e autoavaliar seus próprios conceitos, 

comportamentos e estilos de comunicação em relação com as visões 

de mundo dos nativos das outras culturas, tal como recomendado por 

Purnell (2005). 

Como profissional da saúde, não se deve perder a oportunidade 

de conhecer a especificidade, os costumes, as crenças e os valores da 

cultura do outro; obter informação sobre os sistemas tradicionais de 

saúde, sobre seus representantes, como os curandeiros, as parteiras, 

os médicos naturistas; e receber informação valiosa que o auxilie no 
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relacionamento com a cultura e facilite os planos de cuidado 

sistematizado com esse grupo cultural (Purnell, 2005). 

O domínio espiritualidade, como descrito por Purnell (2002, 

2005) tem como raiz o animismo na cultura indígena, assim como em 

outras culturas, geralmente de origem oriental. Isto implica nas crenças 

e nos valores que dão significado ao espírito como a força que 

movimenta os acontecimentos na vida da pessoa (Siles Gonzalez, 

1999). 

É o curandeiro o principal nexo e representante que entrelaça 

essas forças sobrenaturais com o mundo humano e quem possui os 

mecanismos para tratar, evitar ou minimizar eventos adversos (Siles 

Gonzalez, 1999). Assim sendo, ele se dispõe a prevenir e curar 

doenças através de técnicas pouco utilizadas pelas pessoas comuns, 

como os ‘rituais’ de cura, proteção e prevenção. Tudo isto, com o intuito 

de contribuir na promoção e na preservação da saúde dos membros da 

cultura. 

Práticas de cuidado à saúde – Provedores do cuidado à saúde 

Com a análise destes dois últimos domínios observados na 

cultura Kabano, durante o trabalho etnográfico, existe a possibilidade 

de aprofundar na discussão do sistema de saúde indígena e do sistema 

ocidental da saúde, propondo alternativas que favoreçam um cuidado 

de enfermagem e de saúde culturalmente competente com a cultura. 

As práticas de cuidado da saúde da criança, desenvolvidas pelos 

nativos da cultura, foram identificadas em dois momentos: durante o 

cuidado cotidiano e durante o adoecimento das crianças. 

Durante os momentos do dia a dia, os encarregados de 

organizar e oferecer os cuidados à criança eram os pais, tendo como 

suporte a família ampliada e até o apoio dos filhos mais velhos nas 
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situações que requeriam a ausência dos pais por motivos de trabalho e 

de outras atividades fora da comunidade. 

Afirma-se que o cuidado da saúde nas situações em que a 

criança permanece sadia, na cultura Kabano, considera os aspectos da 

alimentação diária, do lazer, da educação, do aleitamento materno, do 

vestido, da higiene, do descanso, entre os que se destacam. Ou seja, 

são práticas rotineiras e cotidianas que envolvem todos os membros da 

comunidade. 

Já o momento da doença é visto como uma situação pouco 

comum e adversa no cotidiano da cultura. Envolve a mobilização de 

maiores recursos, tanto humanos quanto materiais, na busca pela cura 

e pelo restabelecimento da saúde da criança.  

Os provedores da saúde envolvidos nas situações de doença da 

criança indígena são, em primeiro plano, a família nuclear, nas figuras 

paterna e materna; depois, segue a família ampliada, com o apoio dos 

avós e do curandeiro, e, finalmente, é acionada a assistência do 

profissional da saúde e do posto de saúde, porém nem sempre é um 

recurso disponível e eficiente. 

O percurso ou o itinerário terapêutico que as famílias adotam 

(Adorno e Pícoli, 2006; Hoga, 2008), na busca pela cura da doença, 

passa pelos tratamentos caseiros e com plantas medicinais, pelas 

sessões de xamânismo com o curandeiro da comunidade e até pela 

utilização de alguns medicamentos do sistema de saúde ocidental. Este 

processo também foi corroborado na cultura kabano. 

Este percurso terapêutico, não deve ser negligenciado nem 

desconsiderado pelos profissionais da saúde ao intervir nesses 

cenários, pois a coexistência destas práticas indígenas e locais sempre 

permaneceu (Adorno e Pícoli, 2006), inclusive, muito antes de se 

instaurar a medicina ocidental através das unidades básicas de saúde, 

nesses contextos. 
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Requer-se, portanto, uma prática articulada entre o sistema de 

saúde indígena e o sistema ocidental, e não a simples incorporação de 

práticas substitutas (Langdon, 2004). Assim, todos os provedores de 

saúde, tanto da cultura indígena (Montenegro e Stephens, 2006, 

Reátegui, 2000) quanto do sistema ocidental, poderão se desenvolver 

harmoniosamente, visando a melhora na assistência à saúde e na 

qualidade de vida nesses contextos. 

Para chegar ao entendimento entre a cultura tradicional e a 

cultura ocidental, os profissionais da saúde devem ampliar sua 

bagagem de conhecimentosalém da biomedicina e ir em busca da 

compreensão da antropologia dos cuidados (Siles Gonzalez, 1999, 

2000, 2000b), dos cuidados culturais (Purnell, 2002, 2005, 2009) e da 

saúde intercultural e transcultural (Leininger, 1995). 

Adquirir competência cultural para o cuidado, de forma 

progressiva (Purnell, 2005), é uma maneira de melhorar a nossa prática 

e reforçar os nossos conhecimentos sobre os sistemas de saúde da 

cultura. A finalidade deste aprimoramento é obter subsídios suficientes 

para oferecer um cuidado conscientemente competente e, se possível, 

inconscientemente competente (Purnell, 2005). 

No entanto, o observado na cultura Kabano é um profissional da 

saúde que flutua entre uma prática inconscientemente incompetente e 

conscientemente incompetente, devido a que muitos fatores entre 

próprios e alheios, não lhe permitem avançar para o cuidado 

culturalmente competente (Purnell, 2002, 2005). 

Prova disso, são as constantes reclamações das famílias da 

cultura, ao advertir falhas na qualidade e na continuidade do 

atendimento no posto de saúde. Estas reclamações também foram 

colocadas pelos Shipibo-conibo (PERU, 2002), ao serem consultados 

sobre sua relação com os serviços de saúde local.  
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Entre as deficiências, maiormente pontuadas pelos Shipibo-

conibo (PERU, 2002), estavam: o posto de saúde frequentemente 

fechado, má atenção, escassas visitas domiciliares ao paciente e à 

família, inexistência de coordenação com os cuidadores tradicionais, 

como a parteira e o curandeiro, e ser o profissional da saúde do sexo 

masculino.  

Diante de tudo isto, podemos afirmar que não somente o 

profissional da saúde que atua dentro da cultura apresenta 

incompetência cultural, senão, também, o sistema de saúde ocidental 

que o acolhe (Alarcón-Muñoz e Vidal-Herrera, 2005). Pois este sistema 

biomédico o colocou nesse cenário sem a prévia capacitação e 

aprimoramento sobre o sistema de saúde da cultura; neste caso, sobre 

o sistema de saúde indígena (Reategui, 2000). 
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8.3 IMPLICAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO, A PESQUISA E A 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM CULTURALMENTE 

COMPETENTE 

 

O estudo desenvolvido com as famílias da comunidade Kabano, 

abordando o tema do cuidado da criança indígena, revelou aspectos 

relevantes para a autoanálise da nossa prática assistencial na área de 

saúde. Consideramos que os produtos desta análise importam na promoção 

da competência cultural para assistência à saúde indígena e comunitária. 

Planejar, programar e implementar ações integralizadoras dos 

saberes tradicional e profissional nos cuidados de enfermagem durante o 

processo saúde-doença da criança é uma questão imperiosa. Sua aplicação 

prática junto às populações indígenas e rurais vulneráveis é urgente e 

necessária. 

A enfermagem transcultural, em sua vertente educativa, de pesquisa 

e assistencial, sobretudo porque nos encontramos vivendo o tempo pós-

moderno, tem sido considerada como relevante. A antropologia tem sido um 

dos seus alicerces e suportes para o desenvolvimento dessa prática 

educativa e geradora de conhecimento sensível, humano e holístico para os 

cuidados de enfermagem com competência cultural (Leininger, 1995, 

Purnell, 2002). 

Para uma boa práxis do cuidado da saúde, além da teoria e da 

filosofia meramente ilustrativa, que por longas décadas ocupou a busca do 

saber científico na educação em enfermagem, demanda levar em 

consideração aspectos do contexto ambiental, das pessoas, dos fenômenos 

envolvidos e das culturas. 

Nesse sentido, tópicos como a comunicação dialógica e a linguagem, 

a compreensão da família como um todo (Angelo et al., 2009) e em suas 

partes constituintes (Wright e Leahey, 2002), a influência do meio ambiente 
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e do contexto sociocultural (Purnell, 2002, Siles Gonzales 2000) e as 

limitações e contribuições dos provedores da saúde do sistema ocidental 

biomédico; devem ser amplamente estudados e analisados para a 

transformação das práticas de saúde.  

Devemos estar atentos para os cuidados à saúde inconscientemente 

incompetentes e, caso a ocorrência desta prática seja identificada, as 

instituições de saúde e os profissionais devem ser devidamente capacitados 

para buscar a sua transformação, a fim de implementar um cuidado 

inconscientemente competente, como preconizado pelo Modelo de 

Competência Cultural (Purnell, 2005). Esta prerrogativa se evidencia 

sobretudo quando se trata da assistência à saúde das populações 

culturalmente diversas, como é o caso dos povos indígenas. 

Prestar assistência de saúde culturalmente competente, de forma 

insconsciente, não é um processo fácil para o profissional de saúde que não 

pertença à cultura. Esta competência requer que o profissional supere os 

obstáculos que surgem durante o percurso composto pelas quatro fases do 

MCC (Purnell, 2005). Trata-se de um trabalho árduo, que requer 

persistência, pois muitos são os fatores envolvidos na concretização deste 

ideal. Nesse processo, se sobressaem os fatores sociais, políticos, 

econômicos e culturais, e os relativos à índole individual, familiar, 

comunitária e global. 

Trata-se não somente de considerar os grupos étnicos minoritários, 

quando existe a demanda por práticas de cuidados culturalmente 

competentes, mas também de beneficiar a todos e a cada um dos usuários 

que provêm de diferentes famílias e culturas, tanto em cenários clínicos 

quanto comunitários (Vaughn, 2009). Negligenciar este aspecto, considerado 

de suma importância, pode trazer consequências potencialmente negativas, 

tanto para os provedores de saúde quanto para os usuários e suas famílias. 

O descaso deste aprendizado, tanto na academia quanto na 

educação continuada nos cenários clínicos e comunitários, pode gerar, nos 
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usuários de saúde, a ausência nos estabelecimentos de saúde, pelo temor 

de se sentirem desrespeitados ou mal-entendidos. Os usuários dos serviços 

podem, inclusive, não aderir aos tratamentos e cuidados propostos pelos 

provedores da saúde em razão da desconfiança e da insegurança nas 

recomendações recebidas. 

Por outro lado, os provedores da saúde podem perder uma 

importante oportunidade de conhecer sobre os aspectos da cultura e das 

famílias que atendem, devido a dificuldades na comunicação e a linguagem 

com os usuários. (Vaughn, 2009). Como consequência desse 

comportamento inconsciente ou conscientemente incompetente, as 

disparidades já existentes na assistência de saúde, ou seja, a falta de 

correspondência entre as ações dos provedores de saúde e as 

necessidades dos seus usuários podem se perpetuar (Vaughn, 2009).  

Adorno (2006), ao estudar crianças Kaiowá, advertiu para que os 

serviços de saúde tratem as crianças não somente na perspectiva 

biomédica, mas também dialoguem e interajam com as percepções dos 

povos indígenas, o que pode ser concretizado mediante a coexistência no 

contexto local. Concordamos plenamente com esta advertência, pois os 

resultados desta pesquisa demonstraram que os cuidados tradicionais 

adotados pelos povos indígenas são próprios da cultura, enquanto os 

profissionais que lá atuam não consideram os modos de cuidar e os estilos 

de vida adotados pelo agrupamento cultural estudado. 

Finalmente, acreditamos que esta pesquisa, com ênfase na 

perspectiva cultural, tenha contribuído na ampliação dos conhecimentos 

sobre os sistemas de saúde tradicionais e o cuidado da criança e da família 

dos povos indigenas. Seus resultados podem contribuir para que os 

profissionais percorram as etapas entre a incompetência inconsciente e 

cheguem à competência inconsciente, com base em um conhecimento 

descrito de forma sistemática, o que foi possível por meio do 

desenvolvimento desta pesquisa.  
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Acreditamos que é possível desenvolver uma assistência de 

enfermagem e da saúde com competência cultural, como apregoado e 

difundido por Purnell (2005, 2009). Que façamos um grande esforço para 

compreender o funcionamento e a dinâmica da cultura Kabano e o 

apliquemos no ensino, na pesquisa e na assistência deste povo indígena. 

Acreditamos que os resultados descritos nesta pesquisa podem ser 

aplicados também aos demais povos indígenas que vivem no entorno da 

cultura Kabano.  

Vimos, por meio deste estudo etnográfico, que a cultura Kabano ainda 

está sendo assistida mediante uma etapa inicial do Modelo de Competência 

Cultural de Purnell (2005). 

Acreditamos que a aspiração de todo profissional de saúde envolvido 

com a assistência aos povos indígenas deva ser um cuidado culturalmente 

competente. Isto requer necessariamente a consideração das reais 

necessidades dos membros de uma cultura, o que pode se concretizar 

mediante conhecimento aprofundado da cultura com qual se trabalha. É 

neste aspecto que esta pesquisa buscou dar a sua contribuição. 
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8.4 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Cabe mencionar que as limitações desta pesquisa etnográfica 

estiveram relacionadas com a inobservância de alguns dos domínios do 

MCC de Purnell (2005), como: os comportamentos de risco e os rituais de 

morte. Isto em decorrência de não ter existido contato direto por parte da 

pesquisadora com situações emergenciais que expressassem alterações 

bruscas na conduta das pessoas, ou por não ter existido nenhum caso de 

morte de uma criança, durante o tempo de convivência com a cultura 

Kabano. Portanto, não se pode afirmar, com isto, que estes domínios, acima 

mencionados, não existam na cultura estudada; requerendo, para tal, 

maiores e longos períodos de tempo para poder estudar em profundidade 

estas situações. 

Como todo estudo científico, este teve algumas limitações, relativas à 

ausência da visão do profissional da saúde que atuava nesse contexto 

cultural, onde se desenvolviam os cuidados da família e das crianças. Em 

um primeiro momento, foi contemplada esta situação e se buscou chegar até 

o técnico de enfermagem para obter uma visão dos fatos segundo sua 

perspectiva; porém isto não foi possível, devido a que o próprio referiu não 

ter autorização do sistema de saúde dominante para dar seu testemunho 

sobre a temática do estudo. 

 Neste sentido, sugere-se o desenvolvimento de novas pesquisas que 

envolvam a perspectiva dos provedores da saúde do sistema biomédico, 

sobre a problemática do cuidado da saúde dos PI, principalmente das 

comunidades nativas, para se ter uma noção ampla e abrangente sobre esta 

temática e pautar melhor a resolução dos mesmos. 

Finalmente, o fato da própria pesquisadora se autoconsiderar 

indígena, pode ter influenciado nos resultados desta pesquisa, porém a todo 

momento, tentou-se separar as questões pessoais e os preconceitos, para 
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se poder compreender a realidade da cultura tal qual os nativos a percebiam 

e conforme os princípios que o método etnográfico exige rigorosamente.  

Acredita-se ter desenvolvido uma etnografia visando a competência 

cultural para a pesquisa em enfermagem. No entanto, reconheço que ainda 

tenho um longo caminho pela frente para aprimorar-me nos diversos 

aspectos que envolvem a assistência e o cuidado de enfermagem de forma 

que no futuro próximo possa oferecer cuidados inconscientemente 

competentes aos indivíduos, famílias e comunidade. Quer seja na docência, 

na prática ou na pesquisa em enfermagem. 
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 Para fins desta pesquisa têm sido utilizados os seguintes termos 

indígenas e locais com estes significados específicos: 

Água de flórida, de rosas e de cananga: loções artesanais elaboradas a 
partir da essência de flores, utilizadas pelos curandeiros nos rituais de cura e 
proteção espiritual. 

Água de malva: chá da planta “malva”, muito utilizado pelas parteiras no 
trabalho de parto para aliviar as dores e o mal-estar na gestante. 

Água de matico: chá da planta “matico”, utilizado pelas parteiras, pelos 
curandeiros e pelas famílias nativas no tratamento de doenças, como 
inflamação, infecção e agressão da pele. 

Amasisa: folhas da planta medicinal do mesmo nome, utilizadas para aliviar 
a febre e a tosse, crescem nas ruas, ao redor das casas nativas. 

Ayahuasca: bebida alcoólica alucinógena, derivada da planta medicinal de 
mesmo nome, utilizada exclusivamente pelo curandeiro nos rituais de 
curandeirismo com fins terapêuticos e de proteção espiritual. 

Chapo: bebida cozida não alcoólica que se prepara com bananas maduras. 

Mazamorra: sopa engrossada do peixe de rio, utilizada durante as estações 
do ano de grande colheita e pescaria pelas famílias da comunidade nativa. 

Chitónti: saia em forma de campanilha, de cor preta (ou branca) com 
aplicações bordadas e coloridas.  

Cipó: emaranhado de fibras de plantas da Amazônia, utilizados para 
amarrar partes das casas das famílias nativas. 

Comunidade nativa: grupo de pessoas e famílias da mesma etnia indígena 
amazônica que conformam um agrupamento territorial e geograficamente 
delimitado.  

Cotón: blusa de setin em cores diversas com aplicações muito coloridas, 
utilizada pelas mulheres da etnia Shipibo-Conibo da Amazônia peruana.  

Criança indígena: criança compreendida entre zero e cinco anos de idade, 
nascida dentro de uma comunidade nativa e que pertence a uma etnia 
indígena amazônica. 

Curandeirismo: ritual tradicional indígena de cura e proteção espiritual,  
com utilização de elementos ambientais, espirituais, físicos, sociais e 
culturais nos processos de saúde-doença.  
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Curandeiro: pessoa do sexo masculino, com conhecimentos ancestrais 
espirituais, que trata de pessoas doentes e sadias com fins de cura e 
proteção espiritual.  

Enema de plantas: preparação líquida de plantas indígenas, utilizada para 
limpar o intestino grosso final (reto) em vários tipos de doenças. 

Etnia Shipibo-Conibo: segundo maior grupo indígena etnolinguístico da 
Amazônia peruana. 

Família nativa: grupo de pessoas que moram em uma mesma casa dentro 
da comunidade nativa e que pertencem a uma etnia indígena amazônica, 
podendo ser nuclear ou ampliada.  

Icára: palavra indígena que significa cânticos incompreensíveis, utilizada 
para louvar as entidades espirituais durante os rituais de cura e proteção 
espiritual realizados pelos curandeiros. 

Inverno: época de intensas chuvas na selva, que compreende os meses de 
dezembro a maio. 

Jacón yantán: palavra no dialeto shipibo-conibo que significa boa tarde ou 
boa noite. 

Jacón yamequiri: palavra no dialeto shipibo-conibo que significa bom dia. 

Kabano: nome fictício da comunidade nativa, adotado para fins deste 
estudo. Significa ‘até logo’ no dialeto da etnia indígena amazônica do grupo 
etnolinguístico Shipibo-Conibo. 

Mal-do-ar: doença do meio ambiente, com sinais de febre e fraqueza que 
atinge as crianças pequenas que deambulam nas ruas ou no monte durante 
a noite ou a madrugada e sem a proteção espiritual devida. 

Masato quente: bebida cozida não alcoólica da fruta da mandioca madura, 
tomado quente objetivando a maior produção de leite materno pelas 
puérperas indígenas da etnia Shipibo-Conibo. 

Panetela de arroz: bebida cozida da semente torrada de arroz, utilizada na 
reidratação da criança doente com diarreia. 

Pelagra: doença nutricional grave na criança indígena, com características 
de alteração geral, ressecamento, feridas na pele, inchaço, edemas, diarreia, 
falta de apetite, cabelo fino, escasso e quebradiço, debilidade generalizada. 
Muito similar à desnutrição crônica grave. 

Piní: palavra indígena que significa fadiga e agitação respiratória, com 
características similares à pneumonia. 
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Piñon vermelho: planta medicinal da árvore do ‘piñon’, de folhas grandes e 
verdes que serve para tratar resfriados e catarros; cresce nos jardins das 
casas da comunidade nativa. 

Piripiri: espécies de plantas medicinais com efeitos curativos e mágicos, de 
nome não revelado e que é mantido em segredo pelos próprios nativos 
indígenas. 

Pupo: palavra indígena que significa cordão umbilical da criança recém-
nascida. 

Rosasisa: planta medicinal utilizada para aliviar a dor de barriga e a diarreia. 
Também utilizada para o mal-do-ar. 

Sánitario: palavra no dialeto shipibo-conibo que significa enfermeiro.  

Shebón: espécie de palmeira da Amazônia, de grandes folhas, com 
características impermeáveis; suas folhas são utilizadas para a confecção do 
telhado das casas nativas. 
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APÊNDICES 
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO DA ENTREVISTA ETNOGRÁFICA 

 

Data da entrevista: 

Local da entrevista: 

a) Dados do membro da família entrevistada: 

- número de entrevista 

- código 

- idade 

- sexo 

- estado civil 

- ocupação 

- religião 

- procedência 

- com quem mora: família nuclear ou família ampliada 

- há quanto tempo mora na comunidade nativa 

- renda familiar  

- quantos filhos tem 

b) Questões norteadoras: 

- Fale-me sobre como é cuidada sua criança no dia a dia? 

- Fale-me a respeito do quê a família faz quando a 

criança fica doente? 

c) Apreciações da pesquisadora: 
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APÊNDICE 2 – ROTEIRO DA OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 

Participante (família) número:  

Endereço da casa: 

Número de membros observados: 

Tempo da OP por dia: 

Período total da OP: 

Intervenções da pesquisadora na OP: 

Questões observadas: comportamentos, depoimentos, deslocamentos das 

pessoas: 

- O dia a dia do cuidado da criança no lar (costumes da família no 

cuidado cotidiano). 

- O cotidiano das crianças na comunidade (jogos, lazer, 

brincadeiras, outras atividades). 

- As práticas de cuidado quando a criança adoece.  

Apreciações da pesquisadora: 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 – ATA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 
PESQUISA DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNMSM 

(PERU) 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO 

 
Eu,  ______________________NOME FICTÍCIO_________________, membro da 

Comunidade Nativa ________NOME FICTÍCIO____________, do Estado de 

Ucayali-Peru, aceito participar da pesquisa intitulada: O cuidado das crianças no 

processo saúde-doença: crenças, valores e práticas das famílias de uma 

comunidade nativa peruana. Cujo objetivo é conhecer e compreender o cuidado 

oferecido às crianças pelas famílias nativas. O projeto é realizado pela enfermeira 

Rocío Chávez Alvarez, aluna de doutorado da Universidade de São Paulo, Brasil, 

residente na rua Angélica Palma 265, Los Olivos, Lima, Peru, com telefone de 

contato 015232260. Também autorizo a difusão do material obtido nas entrevistas e 

visitas realizadas como áudio, vídeo e fotografias por mim cedidas para fins 

científicos. 

Reconheço que este é um trabalho de educação científica, e que a minha 

participação é voluntária, sem coerção nem obrigação, portanto, as 

informações disponibilizadas por mim serão utilizadas de forma anônima e 

sigilosa e, caso o deseje, poderei desistir da minha participação e me retirar 

em qualquer momento, sem com isto sofrer algum tipo de prejuízo ou punição. 

  

 

____________________________ 

Assinatura (ou digitais) 

Local e data,  


