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Prefácio

Em tempos de insensibilidades,                                    
conhecer é o melhor remédio

Escrever o prefácio de uma coletânea que se refere às Políticas Antes da 
Política de Saúde Indígena voltada para a apresentação de embates e debates é, 

em tempos de exacerbação das insensibilidades para com os povos etnicamente 

diferenciados, tarefa árdua, mas necessária, pois a história indígena traz a lume o 

passado que as elites querem esquecer e o Estado procura à força silenciar. 

A pauta dos movimentos indígenas, ainda hoje, prioriza o território como 

espaço de vida e busca providências que assegurem a terra de forma legal e cons-

titucional, evitando que as inscrições da Constituição brasileira de 1988 se tornem 

letra morta, pois a garantia da terra é suporte necessário à saúde indígena. A saúde 

indígena é um projeto político gerado a muitas mãos e traz consigo um “modelo de 

sociedade” ou de “bem viver” – como querem os movimentos indígenas na América 

Latina – que implica respeito, diálogo, participação e garantias de atenção à saúde 

de povos indígenas.

Ana Lúcia de Moura Pontes, Felipe Rangel de Souza Machado e Ricardo 

Ventura Santos aquecem o debate sobre a vida dos povos indígenas com saúde 

reunindo uma pertinente seleção de autores/as que se debruçam sobre temas e 

problemas sempre tão caros à ciência para produzir um rico embate sobre os pri-

mórdios do que se chamou, posteriormente, saúde indígena.  

O livro se estrutura em torno de dois grandes eixos. Inicialmente, torna 

visíveis os contextos, as agências sociais e o cenário dos anos que precedem a regu-

lamentação da saúde indígena, oferecendo ao leitor a possibilidade de se familiarizar 

com a movimentação do período. Em seguida, apresenta trajetórias, articulações e 

a discussão sobre a “longa duração” da criação do subsistema de saúde indígena, 

após a Reforma Sanitária.
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A delicada teia urdida pelos/as autores/as revela a transformação da saúde 

indígena em pauta fundamental aos povos indígenas, costurada com esmero no 

território tradicional, pois sem ele a resistência e a luta pela vida com saúde não 

teriam ampliado seus horizontes. Enlaça outra pauta que dá suporte às reivindicações 

apresentadas pelos povos indígenas, qual seja, a da educação, que se faz presente 

nos bastidores das ações enunciadas nos textos e implica uma vivência de lutas 

que forja os intelectuais indígenas militantes do campo da saúde. 

Habilmente, cientistas não indígenas procuram ouvir os protagonistas indí-

genas e de soslaio destacam a diplomacia indígena que busca contar com aliados/as 

históricos/as e juntos constroem um vigoroso lastro que proporciona entendimento e 

solidariedade entre interlocutores/as indígenas e não indígenas. Assim recompõem 

a trajetória em que foram gerados consensos importantes que culminaram com a 

aprovação da Lei Arouca, tão cara às lideranças indígenas que militam em espaços 

diversos pela saúde de seus povos.

A construção narrativa no interior da obra dá ao público leitor a dimensão 

do vigor dos povos indígenas. Diferentemente do que vaticinou a antropologia no 

início da segunda metade do século XX, os povos indígenas, que já estavam no Brasil 

antes da invasão europeia, continuam vivos, mantêm a chama da luta por direitos, 

participam e exercem o controle social de suas vidas, apesar das vicissitudes que 

enfrentam cotidianamente. 

Os povos indígenas não desapareceram, eles estão vivos! A anunciada 

morte contrariou os profetas e cedeu lugar à participação qualificada nos debates 

e, também, nos embates por uma política de saúde diferenciada, apesar da animo-

sidade genocida do Estado brasileiro.

Cuidadosamente, os textos estão organizados para favorecer a com-

preensão da atenção à saúde, no mais das vezes negligenciada pelos/as agentes 

estatais tanto do antigo Serviço de Proteção aos Índios (SPI) quanto do órgão 

que o substituiu, a Fundação Nacional do Índio (Funai). Reportam, entre outros, 

o tenso momento da transferência, pela Funai, da responsabilidade pela saúde 

indígena para a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e toda a discussão que se 

seguiu até a criação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), que 

entre erros e acertos proporcionam algum conforto aos povos indígenas, sempre 

em meio a muitas batalhas. 

Os/as autores/as evidenciam os jogos essenciais à compreensão das 

articulações e dos processos que se sucedem a cada passo, identificando os/as 

responsáveis por sua construção e, trazendo à luz e ao palco, fazem desfilar diante 

do/a leitor/a as vozes e as pessoas que produziram as discussões. Orientados por 

fina sensibilidade, retiram dos bastidores os/as interlocutores/as não indígenas e 

as lideranças indígenas. 
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Os fatos apresentados percorrem os caminhos da memória que o tempo 

tenta esmaecer, e o foco na ribalta informa a nós que, mesmo na adversidade dos 

tempos ditatoriais, quando denúncias e denunciantes eram “desaparecidos/as”, o 

compromisso social dos movimentos promoveu um cenário favorável às demandas 

dos povos indígenas.

A quem foi oferecido o privilégio de o ler, em primeira mão, para poder 

prefaciá-lo, este volume evocou lembranças sobre a origem do Conselho Indigenista 

Missionário (Cimi), que em 1972 elevou a voz em favor dos povos indígenas. No 

caso do Cimi Norte II, cujas ações alcançam Pará e Amapá (região onde também 

vivo e tenho desenvolvido minhas atividades profissionais por décadas, ou seja, 

próxima de meu lar afetivo e acadêmico), gostaria aqui de fazer referência ao 

importante papel do padre Nello Ruffaldi, de saudosa memória, e da irmã Rebecca 

Spires, ainda em ação nas Amazônias, apoiando mais de oitenta povos indígenas 

em movimento.

No desenrolar dos textos, o registro do período ditatorial me fez rebobinar 

o filme – coisa antiga –  e voltar à Funai dominada pelos militares, e eu, em meio à 

tristeza que a memória coletiva e pessoal desperta, preferi pensar que a luta conti-

nua! E os textos sobre políticas indigenistas governamentais dos anos 60, 70 e 80 

do século XX fizeram-me lembrar que assisti, como convidada especialista, a um 

seminário quando da passagem da responsabilidade pela saúde indígena da Funai 

para a Funasa, momento em que pude ouvir Sofia Mendonça e Douglas Rodrigues, 

médicos sanitaristas, falarem de suas experiências no Parque do Xingu.

Paro por aqui os registros da memória porque, como ela falha, pode nos 

fazer mentir sem que a verdade se ausente, e também porque não quero informar 

sobre o desfecho da obra, mas sim despertar o gosto pela leitura sobre a saúde 

indígena, luta que nos pertence e requer apoiar o Sistema Único de Saúde (SUS), 

sem esquecer de aplaudir os/as visionários/as da Reforma Sanitária.

A busca histórica dos autores, permeada por um olhar antropológico, 

contribui para trazer à cena documentos sobre as situações descritas, alguns deles 

esquecidos ou opacos. E para trazer aos olhos mais jovens que hoje se interessam 

pelo tema elementos documentais e interpretativos que têm o potencial de permitir 

a todos/as conhecer ou relembrar assuntos amarelados pelo tempo. Isso alcança as 

tentativas de ressignificar expressões pejorativas para aproximar a causa indígena 

do público em geral que, colonizado pelas escolas e pela mídia, usava a expressão 

“programa de índio” para se referir a algo desprezível, fruto do racismo recreativo1 

que ofende e discrimina minorias sociais. A renovação da expressão, via programa 

de rádio, fez desfilar durante cinco anos lideranças indígenas que usaram do espaço 

para divulgar seus conhecimentos na tentativa de diminuir a ignorância, o desco-

nhecimento dos brasileiros “brancos” a respeito dos povos indígenas.
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Agradeço aos/as autores/as e organizadores/as pela comunicação de suas 

pesquisas, que tornam a coletânea leitura obrigatória para o conhecimento da saúde 
indígena. Ler o trabalho que ora vem a lume é tarefa política de quem deseja um 
Brasil plural, inclusivo e democrático, e por ele milita.

Jane Felipe Beltrão

Mestra em antropologia, doutora em história, 
professora titular da Universidade Federal do Pará

Nota

1  Sobre o assunto, conferir MOREIRA, A. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Pólen, 
2019. (Feminismos Plurais)




