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Durante a ditadura militar, diferentes organizações em defesa dos indíge-
nas surgiram, manifestando-se contrárias aos projetos do regime e a favor da amplia-
ção dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Central para a articulação 
do campo pró-indígena foi o acolhimento no Centro Ecumênico de Documentação 
e Informação (Cedi) de uma equipe de antropólogos que, junto com uma rede de 
colaboradores, forneceu uma nova perspectiva para a inclusão dos indígenas nas 
políticas públicas na Nova República. A estratégia adotada pelo Cedi foi inusitada: 
além de concentrar seus esforços em denunciar os ataques do governo contra os 
povos indígenas, tônica da atuação de organizações não governamentais (ONGs) de 
maior porte como a Survival International, o centro produziu informações popula-
cionais sobre povos pouco conhecidos e publicou dados estatísticos e etnográficos. 
Ao fazê-lo, contribuiu não apenas para o desenvolvimento de um projeto de longa 
duração no campo da etnologia e do indigenismo – a Série Povos Indígenas no Brasil, 
editada até hoje pelo Instituto Socioambiental –, como também para fortalecer um 
debate mais amplo sobre as dinâmicas populacionais indígenas.

O trabalho do Cedi teve resultados quase imediatos, com os dados da 
ONG fundamentando argumentos favoráveis aos direitos indígenas que se conso-
lidariam na Constituição Federal de 1988.2 Além das aplicações práticas, também 
fomentou reflexões no campo das políticas públicas e da academia. Ao olhar para 
a atuação do Cedi na produção de informações sobre indígenas, assumimos aqui 
dois propósitos. O primeiro é realizar uma genealogia (Foucault, 1979; Merry, 
2016) do Levantamento dos Povos Indígenas no Brasil, colocando em relevo como 
um conjunto de fatores – a relação entre diferentes indivíduos e instituições, os 
enunciados discursivos e as tecnologias de produção de conhecimento – contribuiu 
para a emergência de um novo significado para o conceito de indígena no seio do 
Estado brasileiro, bem como para uma nova configuração da relação entre movi-
mento social, conhecimento científico e políticas públicas no país.

Nosso segundo propósito é entender as implicações desse processo para 
as reflexões sobre saúde indígena no final do século XX. Até meados da década 
de 1970, os diversos registros de decréscimos populacionais de povos indígenas – 
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decorrentes de grande número de epidemias e da ausência de políticas públicas em 
prol dos povos originários – ofereciam pouca alternativa para se pensar o futuro dos 
índios no Brasil. O desaparecimento dos povos originários era visto tanto como uma 
consequência do contato interétnico como parte do projeto de desenvolvimento do 
país, consolidado na legislação indigenista que tratava o indígena como uma categoria 
transitória de um segmento populacional (Brasil, 1967, 1973). Porém, ao mesmo 
tempo que as informações sobre a diminuição dos contingentes de indígenas foram 
documentadas em relatórios oficiais, a exemplo do Relatório Figueiredo (Relatório..., 
1967), e publicadas na imprensa (com destaque para Lewis, 1969), raramente se 
apresentavam dados demográficos sistematizados. Na medida em que os instru-
mentos de quantificação constituem elemento central na luta por reconhecimento, 
visibilidade e aprimoramento de políticas públicas para minorias nas democracias 
contemporâneas (Espeland & Stevens, 1998; Merry, 2016), a produção de estatísti-
cas populacionais sobre os indígenas nos anos finais da ditadura militar contribuiu 
para a promoção de seus direitos. Mais do que isso, a construção de uma base de 
dados quantitativos iniciou um processo de legibilidade das populações indígenas 
pelo Estado brasileiro, isto é, a tradução de uma realidade social complexa em um 
idioma compreensível pela máquina burocrática (Scott, 1998).

Resgatar a história da produção do Levantamento dos Povos Indígenas no 
Brasil implica recuperar a trajetória do indigenismo brasileiro em seu “momento 
heroico” (Ramos, 1995), quando as políticas governamentais foram desafiadas no 
auge da ditadura militar. Os acontecimentos desse período influenciaram a conso-
lidação dos direitos indígenas na Constituição Federal de 1988, que, com base em 
valores multiculturalistas, rompe com a tutela e estabelece as bases para que as 
políticas para os povos originários não sejam exclusivas da Fundação Nacional do 
Índio (Funai). Duas consequências sobre essas mudanças serão a criação do subsis-
tema de saúde indígena no Sistema Único de Saúde (SUS) (ver capítulo de Pontes 
nesta coletânea) e a inclusão da categoria “indígena” na pergunta sobre “raça ou 
cor” no Censo Demográfico Nacional de 1991, o primeiro a proceder a esta identi-
ficação étnico-racial (Santos et al., 2019).

Nosso objetivo neste texto é apresentar a história da construção do Levan-
tamento dos Povos Indígenas no Brasil, indicando como, no auge da mobilização 
política em defesa dos direitos indígenas na ditadura militar, atores do campo 
indigenista desenvolveram um empreendimento para contestar tecnicamente os 
pressupostos que informavam a legislação e as políticas públicas para os indígenas 
no país. A estratégia adotada foi a de produzir e disseminar informações popula-
cionais, indicando tanto a localização quanto o quantitativo de cada povo indígena 
estudado, corroborando a ideia de que os “índios” não pertenciam a uma categoria 
transitória: eles “estão no Brasil para ficar”, então palavra de ordem dos apoiadores 
da causa indígena.
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Da desindianização à pesquisa-movimento

Se não emancipar algumas comunidades indígenas 
até o fim do governo, estará frustrada a política 
indigenista do governo Geisel.

Rangel Reis, ministro do Interior, 
em O Estado de S.Paulo, out. 1976

Fany Ricardo (Entrevista, 2018) recorda o início da participação dela e 
de Carlos Alberto (Beto) Ricardo no Cedi como ponto de partida para a atuação de 
ambos com as populações indígenas. Em um cenário de crise para a antropologia 
da Universidade de São Paulo (USP), com o desmonte do departamento durante a 
ditadura3 e o esvaziamento político dos temas clássicos da antropologia social,4 os 
movimentos eclesiais de base ofereciam um ambiente para a pesquisa com povos 
e comunidades tradicionais. Em relação à disputa no campo indigenista, apesar 
dos esforços de alguns funcionários públicos dentro da Funai, o contexto militar 
dificultava a formulação de alternativas aos planos de “desindianização do Brasil” 
(CNV, 2014), dado seu alinhamento com atores econômicos que ambicionavam o 
território indígena (Albert, 1995). Por isso, as ONGs “foram o lugar privilegiado 
de abrigo dos antropólogos comprometidos com a defesa dos direitos indígenas” 
(Barroso-Hoffmann, 2005: 166). Beto Ricardo começou seu trabalho no Cedi junto 
com dois outros antropólogos que, com foco inicial em populações camponesas, já 
participavam desse centro ecumênico: Carlos Brandão e Rubem Thomaz de Almeida.5

A criação do Cedi está vinculada à tomada do poder pelos militares, em 
1964, quando um grupo de pastores e leigos protestantes envolvidos com as refor-
mas de base do governo de João Goulart abandonou a Confederação Evangélica 
do Brasil. Para lidar com a vigilância dos militares (Brito, 2011) e criar um novo 
ambiente institucional para “manter um grupo de reflexão” que evitasse o “isola-
mento” (Ramalho, 2010: 39), fundaram o Centro Evangélico de Informação (CEI), 
em 1964. Com o ingresso de católicos na organização, em 1968, ela se tornará 
Centro Ecumênico de Informação, e, em 1974, Centro Ecumênico de Documentação 
e Informação. Desde o início alinhada com as pautas políticas em defesa da classe 
trabalhadora, contestação do regime ditatorial e influenciada pela Teologia da Liber-
tação, a ONG tratará não apenas de temas eclesiais como também da promoção de 
direitos das camadas populares. Sua atuação se dará principalmente por meio de 
publicações que circularam entre determinados setores de esquerda e instituições 
cristãs, a exemplo do Boletim do CEI, que no final da década de 1970 viria a se 
tornar Tempo e Presença. Outra publicação marcante do Cedi, criada no mesmo 
momento que Tempo e Presença, era o clipping de notícias Aconteceu, que reunia 
trechos das principais matérias de jornais do país sobre temas como “trabalhadores 
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urbanos”, “trabalhadores rurais” ou “índios”. Nos últimos anos dessa década, com 
a expansão da organização para a inclusão de acadêmicos que passaram a produzir 
conteúdo científico para a instituição, as pautas sindicais, agrárias e indigenistas 
ganharam nova dimensão: o Cedi se tornou não apenas um divulgador dos even-
tos políticos, ele se tornou um intérprete da realidade social, unindo movimentos 
populares, universidade e parte do universo eclesiástico.

É importante notar que o Cedi não era exceção no conjunto das ONGs do 
período. A década de 1970 assistiu a uma transformação nos modos de atuação 
das entidades eclesiais junto aos povos e comunidades tradicionais, marcada pela 
Declaração de Barbados (1971) e pelo desenvolvimento das teologias da Libertação 
e da Inculturação (Prezia, 2003; Rufino, 2006). Se o Cedi expressou sua vocação 
política na constituição de veículos de comunicação que dessem voz a movimentos 
populares (como já indicado na primeira edição do Boletim do CEI, de 1965), outras 
instituições do campo indigenista desenvolveram projetos junto às populações 
indígenas e criaram espaços para que se organizassem politicamente. Um exemplo 
destacado da atuação de ONG no período é o Conselho Indigenista Missionário, 
o Cimi, um dos pioneiros tanto no setor de comunicação do indigenismo, com o 
jornal Porantim, como na formação de lideranças e de profissionais da saúde (ver 
os capítulos de Welper e de Barroso nesta coletânea). O indigenismo engajado da 
década de 1970 não ocupou apenas as referidas ONGs e outras como a Operação 
Amazônia Nativa (Opan, de 1969) e o Centro de Trabalho Indigenista (CTI, de 1979). 
Ele também se fez presente na Funai, com a atuação de antropólogos comprometi-
dos com a causa indígena durante a gestão do general Ismarth de Araújo Oliveira 
(1975-79) à frente da autarquia federal. Assim, um conjunto de antropólogos se 
formou em um contexto turbulento, marcado por movimentos de luta pela terra e 
pela liberdade política. 

Nesse mesmo período, uma geração nova de lideranças indígenas despon-
tava nacionalmente, articulando-se em entidades de representação política recém-
criadas, como a União das Nações Indígenas (UNI) (ver o capítulo de Magalhães nesta 
coletânea). A proximidade entre o movimento indígena e essas ONGs e a defesa 
de objetivos comuns às partes foi além de auxiliar os “indígenas em movimento” 
(Krenak, 2015; Barbosa & Fagundes, 2018) com assessoria legal e organização de 
encontros políticos para tratar de temas como território, saúde e cidadania (Barbosa 
& Fagundes, 2018). Ela também concedeu legitimidade às demandas das ONGs que 
lutavam por melhores condições de vida para os povos e comunidades tradicionais 
em um momento em que as críticas às políticas indigenistas brasileiras extrapolavam 
as fronteiras nacionais. Isso favoreceu a construção de uma rede de cooperação 
internacional em torno da produção de projetos paraestatais que ocupassem o vazio 
dos órgãos públicos na promoção e articulação das agendas indígenas e ambientais 
durante da década de 1980 (Barroso-Hoffmann, 2005).
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Foi a partir dos debates sobre reforma agrária e no contexto da CPI da 
Terra (1977) que a pauta dos direitos territoriais indígenas ganhou lastro dentro 
do Cedi – edições do Boletim do CEI e de Tempo e Presença tratavam os pleitos 
fundiários dos trabalhadores rurais e dos indígenas como lutas irmãs contra as 
opressões da ditadura militar e do capital. A CPI do Índio, no mesmo ano, contribuiu 
para aumentar o interesse no debate, e o boletim veiculou notícias sobre a relação 
conflituosa entre o Cimi e a Funai. Nesse período, Beto Ricardo propõe que o Cedi 
incorpore a discussão sobre os indígenas como um programa permanente, como 
acontecia com os operários e os camponeses (Entrevista de Fany Ricardo e Tiago 
Moreira dos Santos, 2018). Embora até aquele momento os indígenas não ocupassem 
lugar de destaque nas preocupações da organização, no final da década de 1970 
as propostas do governo militar contribuiriam para que os povos e comunidades 
tradicionais ficassem em primeiro plano. 

Em abril de 1978, o Ministério do Interior, com o apoio do presidente da 
Funai, general Ismarth de Araújo Oliveira, anunciou a elaboração de um “projeto 
de Emancipação do Índio” mediante o qual indígenas poderiam ser declarados inte-
grados à comunhão nacional pelo governo.6 Como resultado, “as terras indígenas 
seriam divididas por núcleos familiares, não mais constituindo um território uno e 
indivisível” (Valente, 2017: 303), e a responsabilidade por atender os emancipados 
seria removida da Funai. A proposta do ministro Rangel Reis distinguia a “emanci-
pação grupal” da “emancipação individual”: para a emancipação coletiva, “os índios 
seriam autorizados a negociar suas terras ‘após um período de dez anos’”, ao passo 
que a individual possibilitaria “a doação de terra aos índios pela União”, dependendo 
da capacidade do beneficiado de “desenvolver atividades agrícolas” (Valente, 2017: 
304). Já em 1975, o ministro aventava emancipar contingentes indígenas, mas não 
havia indícios de haver um programa concreto no horizonte.7 O próprio presidente 
da Funai, em 1976, negara a possibilidade de o governo emancipar qualquer povo 
indígena, dada a suposta ausência de integração dos índios à sociedade nacional. 
Tal integração, de acordo com o general, era medida de acordo com o grau de inde-
pendência financeira que o grupo demonstrava (Mudança..., 1976). Assim, quanto 
mais economicamente desenvolvida uma população fosse, menos indígena ela seria.

Desde seu início, o projeto de emancipação foi tratado pelos antropólogos 
e ONGs como um artifício do governo militar para liberar as terras indígenas para a 
exploração capitalista. Em 1978, os protestos contra os planos da ditadura tomaram 
as ruas de diversas cidades e redundaram em atividades de grande projeção na 
imprensa, como os eventos no Teatro da Universidade Católica, o Tuca (PUC-SP) e 
na Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro. Com ambos os eventos 
lotados e grande apoio internacional,8 temas como identidade, assimilação, terri-
tório e extermínio ganharam o debate público. O anúncio da “falsa emancipação” 
foi um evento catalisador para a causa indígena (Bicalho, 2019) e para a reorgani-
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zação da rede do Cedi sobre o tema, assim como a Declaração de Barbados fora um 
evento fundante do Cimi, em 1972 (Brand, 2012). As manifestações contestando 
o governo tiveram três grandes resultados: colocar a pauta indígena na imprensa 
durante a maior parte do ano; reunir diferentes gerações de antropólogos (de Darcy 
Ribeiro aos acadêmicos jovens que partiam para seu primeiro trabalho de campo), 
articulando-os com o ativismo cristão do Cimi e do Cedi; e engajar politicamente 
os acadêmicos que lidavam com o tema. Sobre este último ponto, além da criação 
de uma equipe especializada no Cedi, coordenada por Beto Ricardo, destacam-se 
também a fundação das comissões Pró-Índio (a primeira publicação da Comissão 
Pró-Índio de São Paulo foi justamente sobre a “falsa emancipação”), das associações 
nacionais de apoio aos índios e o crescente protagonismo político da Associação 
Brasileira de Antropologia, de 1978 até a Constituinte.

Ao mesmo tempo, o plano da Funai colocava um desafio para os apoiadores 
da causa indígena: rebater os argumentos a favor da emancipação, redefinindo a 
imagem dos indígenas diante da sociedade nacional e do Estado. Na defesa do pro-
jeto emancipatório, os membros do governo ponderavam que a política indigenista 
do Brasil havia gerado um conjunto de flagelados, incapazes de se sustentarem 
sem a dependência do Estado. E que a integração à comunhão nacional seria uma 
forma de capacitar o índio para assumir o controle de sua vida: não estando mais 
à margem das políticas do Estado, ele poderia se desenvolver economicamente e 
integrar uma economia de mercado. Desde 1975, o debate econômico permeou 
as falas do ministro Rangel Reis: chamava a Funai de paternalista e a acusava de 
impedir a independência financeira do índio, contrariando os interesses do país. 
A Funai, ao mesmo tempo que empreendia projetos locais de desenvolvimento 
(alinhada à perspectiva da assimilação via integração econômica), não conseguia 
fornecer dados que validassem as afirmações do ministro sobre a existência de índios 
já integrados. Para o debate público, isso se tornava um problema, pois o governo 
tinha dificuldade em indicar exemplos de populações indígenas que atendessem às 
condições do plano de emancipação. A saída estava em fazer afirmações genéricas, 
como opor à Amazônia os “índios do Sul” (Santos, 1979), sem esclarecer sobre 
quem se estava falando. Indicar um povo específico que pudesse se beneficiar da 
emancipação expunha o governo a evidências e contra-argumentos, como foi o caso 
dos Terena (Cardoso de Oliveira, 1979).

Apesar de a questão do desaparecimento dos indígenas estar no cerne da 
discussão, o número preciso – ou mesmo aproximado – de quantos havia no país 
estava longe de ser calculado. Apesar de o governo ter interesse em demonstrar a 
redução desse contingente populacional, apresentando o êxito da política assimi-
lacionista e liberando territórios tradicionais para a exploração comercial, é Rangel 
Reis quem indica haver mais de 200 mil indígenas no país, ao expor sua missão de 
reduzir em 90% o tamanho dessa população em apenas uma década.9 Já no decisivo 
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evento do Tuca contra a proposta de emancipação, a antropóloga Carmen Junqueira, 
uma das defensoras dos direitos indígenas, afirmou a existência de menos de 100 
mil índios no Brasil (Valente, 2017). Como a Funai não divulgava estatísticas oficiais, 
não havia uma base atualizada para o debate. Ainda assim, os números de Jun-
queira não eram fortuitos. Eles faziam referência aos trabalhos publicados por Darcy 
Ribeiro na década de 1950 (Ribeiro, 1977). Ribeiro, que compartilhava a mesa com 
Junqueira e diversos outros antropólogos na manifestação do Tuca, fora o autor das 
últimas estimativas populacionais indígenas a nível nacional. Duas décadas depois, 
seus trabalhos continuavam apresentando os dados demográficos mais completos 
e atuais, o que repercutia nas publicações do período (Melatti, [1970] 2007).

É necessário notar que os trabalhos de Ribeiro, mesmo que tendo partido 
de quantificações produzidas pelo Serviço de Proteção aos Índios (SPI), não eram 
fruto de uma política oficial de produção e sistematização de dados demográficos 
sobre indígenas. Antes, resultavam dos interesses particulares do intelectual 
que dirigiu o órgão indigenista, sendo uma exceção em um século marcado pelo 
vazio de informações populacionais sobre povos tradicionais no país. Não tendo 
seus contingentes registrados pelos censos demográficos nacionais (o primeiro 
a fazê-lo será o de 1991), os indígenas deveriam ser contabilizados apenas pelas 
agências tutelares, que nunca haviam divulgado estatísticas populacionais. Quando 
esses dados existiam, eram destinados a um uso local e sigiloso. O deserto de 
informações remete à questão de quem merece ser contado e quais os fins da 
quantificação, um problema enraizado nos projetos de desenvolvimento econômico 
dos Estados-nação ao longo do século XX (Murphy, 2017). A quantificação não 
compõe apenas as práticas do que Murphy define como “gestão da vida agregada” 
(2017: 6), ela também naturaliza os indicadores que produz, tornando-os parte 
da realidade que pretendem retratar (Merry, 2016; O’Neil, 2016). A inexistência 
de estatísticas públicas condenava os indígenas à invisibilidade, transformando 
a falta de registro sobre eles nas planilhas estatais em inexistência oficial. Isso 
tinha duas consequências. A primeira, a ampliação do poder exercido por agências 
do governo que, munidas de informações exclusivas em um regime autoritário e 
desenvolvimentista, atuariam contra os povos tradicionais cometendo crimes que 
só se tornariam conhecidos décadas depois (CNV, 2014). A segunda, a dificuldade 
em responsabilizar o Estado e as frentes de expansão econômica pela depopulação 
indígena, em virtude da ausência de dados demográficos confiáveis. Refletindo sobre 
as possibilidades de atuação no campo indigenista da época, Beto Ricardo indica 
como tanto a “denúncia fundamentada” quanto “as ações de apoio aos indígenas” 
careciam de “um quadro global de referência” (Cedi, 1982: 1-2).

Desses fatores surge a preocupação em atualizar os dados de Ribeiro, 
levando ao início da pesquisa-movimento já em 1978. Idealizada no Cedi por Fany 
e Beto Ricardo para fomentar o Levantamento dos Povos Indígenas no Brasil, o 
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projeto buscava não apenas revisitar a demografia de Ribeiro, mas rever suas 
proposições etnológicas sobre o contato interétnico: como colocou Fany Ricardo, o 
trabalho de Ribeiro (1977) contribuiu para o idioma assimilacionista do Estatuto do 
Índio mediante uma leitura conservadora das teses do autor.10 O levantamento se 
fiava em uma nova geração de antropólogos, não excluindo a participação de mis-
sionários e outros profissionais que atuassem em aldeias indígenas, como veremos 
a seguir. Em entrevista que contou com a participação da demógrafa e antropóloga 
Marta Azevedo, Fany Ricardo explicou como a estratégia de “botar os índios no 
mapa” – bordão que a pesquisa-movimento consolidou – se fundou na constituição 
de um grupo de colaboradores que receberiam uma ficha para preenchimento com 
os dados sobre a aldeia onde estavam:

... e a ideia era de a gente saber mais sobre ele [algum povo indígena], então 
entrava em contato com essa montagem da rede, a gente ficava sabendo que 
tinha um antropólogo lá no Ticuna, então entra em contato com o João Pacheco 
de Oliveira. Enfim, cada... o Eduardo Viveiros de Castro nos Araweté, o padre... 
(Entrevista de Fany Ricardo e Tiago Moreira dos Santos, 2018)

Era aquela coisa de bola de neve, a gente falava com o padre, o padre falava: “Ah, 
tem duas irmãs não sei em que aldeia...”. (Marta Azevedo, 2018)11

Participantes da pesquisa tinham consciência das disposições políticas que 
orientavam a coleta de dados. A antropóloga Dominique Gallois, em simpósio da Ope-
ração Amazônia Nativa realizado em 1986, indicou como o projeto do Cedi “surgiu no 
bojo da campanha contra a falsa emancipação”, com fins de divulgar as informações 
coletadas sobre os povos indígenas que habitavam o país (Gallois, 1987: 129). Para 
tanto, articulava uma rede plural, com contribuintes que exerciam atividades em 
campos diferentes do indigenismo, da academia ou da atuação missionária. Gallois, 
que colaborou desde o início das atividades, contribuindo com dados sobre os Wajãpi 
em 1979 e participando da redação das publicações do Cedi, definiu: “o levantamento 
consiste de um espaço de articulação entre essas diferentes posições [do ‘campo das 
entidades pró-índio’]” (Gallois, 1987: 130). Os dados das fichas possibilitariam a pro-
dução de duas publicações distintas. A primeira, uma série de 18 volumes dedicados 
a diferentes regiões do país, oferecia uma caracterização histórica e etnológica dos 
povos indígenas que as habitassem; destes, apenas três volumes foram publicados. 
A segunda, um anuário chamado Aconteceu Especial – Povos Indígenas no Brasil, 
que traria as principais notícias sobre os índios no país durante o ano anterior. Além 
de republicar algumas peças jornalísticas já reproduzidas no Aconteceu semanal, o 
anuário iria reorganizar essas informações por área e povo, também incorporando 
outras notícias e dados obtidos pelos colaboradores do levantamento.
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A construção dos povos indígenas no Brasil

O primeiro anuário foi lançado em abril de 1981, referente ao ano anterior. 
Nesse momento, o Cedi já havia transformado as edições especiais do Aconteceu em 
um veículo de comunicação alternativa das pesquisas engajadas com os movimen-
tos sociais.12 A publicação sobre os indígenas em 1980 foi o sexto número da série 
de especiais, que teve seus quatro primeiros volumes dedicados aos trabalhadores 
urbanos (os três primeiros cobrindo os acontecimentos dos anos de 1978 e 1979 
e o quarto as greves do ABC paulista) e o quinto aos trabalhadores rurais. Os 
anos seguintes veem o projeto do Povos Indígenas no Brasil se consolidar no Cedi: 
dos oito especiais publicados entre abril de 1982 e 1987, cinco corresponderam 
às compilações sobre os acontecimentos com os povos indígenas. São os anuários 
referentes a 1981, 1982, 1983, 1984 e 1985-86, este último inaugurando a perio-
dicidade plurianual que a publicação mantém até o presente.

No início do levantamento, contudo, são os volumes regionais que recebem 
mais atenção do Cedi. Isso porque, se os anuários têm como função atualizar as 
informações indígenas em escala nacional, as publicações regionais permitem uma 
descrição mais aprofundada de um contexto específico. Elas tornam a diversidade 
indígena palpável no território brasileiro. Assim, “colocam os índios no mapa”, 
redesenhando a distribuição dos indígenas no país e indicando como, mesmo em 
locais em que eram oficialmente dados como inexistentes, eles estavam ali.13 Docu-
mentar essa presença tinha uma importância evidente para a luta pela terra, que 
unia todo o movimento de apoio à causa indígena. O problema fundiário, aliás, era 
o tema recorrente de todo o período: mesmo quando não tratada diretamente, a 
questão da terra era o pano de fundo para a discussão das condições de vida – e as 
perspectivas futuras – dos indígenas no Brasil. A disputa agrária oferece a chave 
de leitura dos mapas e das planilhas que rechearam os três volumes regionais que 
foram publicados: Javari (Cedi, 1981), Amapá/Norte do Pará (Cedi, 1983) e Pará 
(Tocantins) (Cedi, 1985). A hipótese de que os decréscimos demográficos estivessem 
associados à perda de terra para as frentes de expansão era predominante entre 
os apoiadores da causa indígena, que já denunciavam que o interesse do Estado na 
emancipação tinha como objetivo a supressão dos direitos fundiários nas reservas 
indígenas. A questão enfrentada pelo Cedi não estava em aprofundar as teorias 
acadêmicas sobre o tema para casos específicos (central para os estudos do contato 
interétnico em voga no período – ver Cardoso de Oliveira, 1964), mas em fornecer 
instrumentos que permitissem passar do local (aldeias e reservas) para o global 
no debate público. 

Em um polo, estavam os trabalhos acadêmicos realizados pelos etnólogos 
que se vinculariam ao Cedi a partir de 1978, focados no modo de vida de um povo 
específico nos moldes clássicos da etnografia – que, na definição de Radcliffe-Brown 
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(1952: 4), tinha como “unidade de investigação a vida social de alguma região do 
mundo em um determinado período”. Nas terras baixas sul-americanas, isso signi-
ficava pesquisar populações consideradas de pequeno tamanho e complexidade. Em 
outro polo, se encontravam as notícias reunidas nos números semanais do Acon-
teceu, repercutindo os eventos mais marcantes para a relação entre os indígenas 
e o restante da “sociedade nacional”. Mesmo mencionando o nome de etnias ou 
oferecendo a localização dos indígenas em questão, as matérias jornalísticas não 
bastavam para inserir as especificidades de cada povo no contexto mais amplo da 
política nacional: antes, era o global que se inseria no local, uma vez que o foco 
das notícias eram os agentes macroeconômicos (as frentes de expansão, o Estado, 
o capital internacional). Para leitores não especialistas, qual seria a importância de 
se indicar que uma estrada passaria pela terra dos Karipuna e não dos Kanamari? 
Sem informações adicionais, a mera indicação do etnônimo não seria suficiente 
para evitar a indianidade genérica, base da legislação e da política indigenista 
do período, ecoando a alteridade primordial sobre a qual os colonizadores reafir-
mavam suas qualidades de civilizados (Ramos, 1998). Assim, a distinção entre o 
polo das etnografias locais e o das notícias nacionais não é apenas de escala: ela 
diz respeito também ao lugar da diferença étnica e cultural. As edições regionais 
do Povos Indígenas no Brasil não colocariam apenas o “índio genérico” no mapa, 
distribuindo espacialmente os quantitativos populacionais. As publicações também 
iriam inserir as particularidades socioculturais e as condições específicas de contato 
interétnico de cada povo.

O desafio na confecção dos Povos Indígenas no Brasil regionais (chamados 
de livros por seus editores) estava na obtenção de todas as informações entre os 
pesquisadores de campo em um momento em que o Cedi lidava também com o 
engajamento na definição da “‘nova’ política indigenista no país” (Gallois, 1987: 
130). É a partir de então que surgem as “fichas padrão de levantamento populacio-
nal”, enviadas para possíveis colaboradores fornecerem os dados de que o centro 
necessitava. A edição dos livros ficava a cargo de antropólogos junto com o casal 
Ricardo: o número dedicado ao vale do Javari foi quase todo redigido por Julio Cezar 
Melatti (Cedi, 1981), ao passo que nas publicações referentes ao Amapá e norte do 
Pará (Cedi, 1983) e ao Pará (Tocantins) foi central a atuação de Dominique Gallois, 
a quem se juntaram também André Toral, Regina Müller e Vincent Carelli (Cedi, 
1985). No início de cada livro, era informado que 

Povos Indígenas no Brasil é uma obra composta de 18 volumes que sistematiza 

os resultados de uma ampla pesquisa-movimento, envolvendo antropólogos, 

missionários, indigenistas, índios, fotógrafos, linguistas, jornalistas, médicos e 

outros, sobre povos indígenas que existem hoje no Brasil. (Cedi, 1981: 1, desta-

que do original)



109

Estatísticas de resistência e os horizontes da saúde indígena na ditadura militar

A rede de colaboradores da pesquisa-movimento se formou a partir da 
sucursal do Cedi em São Paulo, com a intermediação de Beto e Fany Ricardo com os 
acadêmicos e apoiadores da causa indígena próximos ao centro ecumênico. Assim, 
as 154 “fichas padrão de levantamento populacional” que observamos foram, em 
sua maioria, preenchidas por antropólogos e missionários.14 Entre 1978 e 1987, 
ano do último formulário registrado no Cedi, antropólogos preencheram 66 fichas e 
missionários, 41. Outros participantes foram indigenistas, enfermeiros, lideranças 
indígenas, linguistas, geógrafos, professores da educação básica, cantoras, fotógrafos 
e até mesmo um metalúrgico.

É importante observar a concentração das fichas nos primeiros anos do 
levantamento: na metade inicial dos dez anos do projeto, estão 131 das fichas; outras 
17 restantes estão dispersas entre os anos 1983 e 1987, sendo que não há registro 
de qualquer ficha para o ano de 1985 e seis fichas não têm datação identificável. 
A queda nas contribuições toca no problema colocado por Gallois (1987): a decisão 
tomada pelo Cedi ao longo da década de 1980 de participar do debate legislativo que 
levaria à Constituinte de 1988. O crescente envolvimento do centro nas discussões 
políticas concentrou a formação da rede da pesquisa-movimento nos anos iniciais 
da década de 1980. A organização do campo dos apoiadores da causa indígena, nos 
anos finais da ditadura militar, exigiu que o núcleo da pesquisa-movimento não 
atentasse apenas para as publicações. Essa é a justificativa apresentada por Fany 
Ricardo para explicar por que os números anuais de Povos Indígenas no Brasil se 
tornariam plurianuais a partir de 1985 (Entrevista de Fany Ricardo e Tiago Moreira 
dos Santos, 2018). Os dados obtidos e veiculados pelo Cedi já teriam sido suficientes 
para permitir o avanço dos debates sobre os direitos indígenas na conjuntura política 
que se colocava com a reabertura democrática, como veremos adiante. 

A observação do desenvolvimento temporal da pesquisa-movimento 
demonstra que há um ápice de participantes entre 1979 e 1982, com o número de 
missionários superando o de antropólogos apenas no início do projeto. Esses missio-
nários, em sua maioria, eram membros do Cimi ou se alinhavam com os preceitos 
do ecumenismo estabelecidos no Cedi nas décadas anteriores. Poucos pertenciam a 
instituições dedicadas à conversão religiosa, como o Summer Institute of Linguis-
tics. Mesmo com um grande envolvimento dos missionários em 1979 e em 1981, 
são as contribuições dos antropólogos que ganham maior relevo na confecção dos 
livros. O volume sobre o Amapá/Norte do Pará utiliza 29 fichas padrão, das quais 
22 são de antropólogos, cinco de missionários e duas dos próprios indígenas, como 
indicado em quadro na própria publicação (Cedi, 1983: 2). E o Povos Indígenas no 
Brasil sobre o Javari, apesar de não compilar esta informação, também tem a maio-
ria de suas contribuições advindas de antropólogos, como se descobre conferindo a 
profissão dos respondentes das fichas utilizadas em sua redação.
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Os antropólogos não são apenas os maiores fornecedores de informações 
de campo, eles também são os principais formuladores das fichas padrão e dos 
volumes do Povos Indígenas no Brasil. Essa centralidade vai se refletir tanto na 
construção das questões enviadas aos colaboradores como na organização dos livros 
regionais. Nestes, a forma como os etnólogos pensam sobre seu objeto de estudo 
está cristalizada. As publicações estão estruturadas em capítulos sobre cada povo 
da área tratada, precedidos por uma introdução geral da região e uma apresentação 
do levantamento nas páginas iniciais. Se a escolha das 18 áreas do Povos Indígenas 
no Brasil é tributária de uma abordagem da antropologia social que, com base em 
semelhanças (linguísticas, sociológicas e históricas) entre populações próximas, 
define complexos regionais (Steward, 1948; Galvão, 1960; Melatti, [1970] 2007), 
o modo de elaborar os capítulos reflete outro pressuposto da etnologia da época, 
em que cada aldeia (ou “grupo local”, termo também utilizado nas fichas padrão 
para se referir aos agregados populacionais) é tratada como uma sociedade, ponto 
que estará no cerne dos debates acadêmicos nas décadas seguintes (Strathern et 
al., [1989] 1996; Gallois, 2005). 

Esse ponto permite que cada capítulo seja lido como uma pequena etno-
grafia que busca dar conta dos elementos básicos da vida social de cada povo 
mediante os seguintes tópicos: nome, língua, localização, população, histórico do 
contato, modo de vida, tutela e assistência, situação atual das terras e fontes de 
informação. Os textos trazem alguns pressupostos das monografias antropológi-
cas do período. O primeiro, consequência do conceito de sociedade, é o de que 
cada grupo representa uma totalidade social, com coerência interna e condições 
suficientes para sua existência ao longo do tempo. Assim, é possível descrever “os 
Kulina” ou “os Marubo”. Isso faz com que o povo, manifesto na aldeia no ou grupo 
local, seja a unidade de análise do levantamento. Outra suposição está na distinção 
entre os atributos tradicionais dessas populações e aqueles que são fruto do contato 
interétnico, tema que recebe grande atenção dos etnólogos a partir dos trabalhos 
de Roberto Cardoso de Oliveira (1964, 1968) e se desenvolve na antropologia do 
período a partir dos estudos sobre etnicidade (Barth, 1969; Cohen, 1974; Sider, 
1994; ver também Ericksen, 1993), influenciando o campo indigenista brasileiro 
(Barroso-Hoffmann, 2005). Essa distinção, que remete ao debate entre o êmico e o 
ético na antropologia (Harris, 1976), está vinculada a um uso do conceito de cultura 
que objetifica o universo indígena como convencional (Wagner, [1975] 2009) – em 
outras palavras, isso significaria distinguir o que, no mundo vivido pela população 
estudada, seria propriamente indígena (reificando o que o observador considera 
“cultural”) e o que não o seria. Nas publicações do Cedi (1981, 1983, 1985), isso 
poderá ser visto na organização dos capítulos em tópicos, os quais separarão 
“Modo de vida”, seção na qual estarão descritos os princípios de organização social, 
parentesco, complexo ritual, cosmologia, padrão de residência e tudo aquilo que 
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é considerado tradicional, e “Histórico do contato”, em que os autores relatarão a 
atuação dos colonizadores sobre os indígenas, passado e presente, com especulações 
sobre o futuro. Essa divisão de conteúdo tem como consequência a distinção entre 
o tempo histórico a que a agência indígena pertenceria e os efeitos contemporâneos 
do avanço das frentes de expansão colonial (Fabian, 1983). A diversidade cultural 
remete ao tradicional; o denominador comum de todos os povos estudados pelo 
Cedi será a moderna relação com a sociedade nacional. 

As fichas e as doenças

A compartimentação da descrição sobre o universo indígena se iniciará na 
coleta dos dados. As fichas padrão foram produzidas em dois modelos, precedidos 
por um piloto simplificado iniciado provavelmente em 1978.15 As fichas piloto não 
continham instruções para preenchimento, identificação dos colaboradores ou a data 
em que eram respondidas. Apresentavam dez questões gerais, todas com respostas 
abertas, e um espaço adicional para se elencar as referências bibliográficas sobre 
aquela população. Por conta da ausência de dados de identificação, sabemos apenas 
que esses formulários foram preenchidos até abril de 1979,16 data do preenchimento 
da ficha sobre os Suruí Paiter neste formato. Os formulários datados a partir de 
junho do mesmo ano seguem um modelo distinto, com 59 perguntas. 

As fichas piloto continham dez itens, referentes a informações básicas que 
o respondente pudesse registrar sobre o povo que conhecia (ver Anexo). O número 
reduzido de palavras nos enunciados conferia pequeno direcionamento e, na maioria 
dessas fichas, os colaboradores utilizaram o verso das páginas do formulário para 
adicionar mais informações, especialmente nos campos “Problemas mais graves” e 
“Pequena história do contato”. Ali, expandiam as questões colocadas em “Tutela/
assistência”, “Situação da terra” e “Subsistência”. O novo formato, que corresponde 
a mais de 90% das fichas, procurou dar conta desses problemas com novas instruções 
(Figura 1) e questões específicas dentro de blocos temáticos. A única modificação 
após junho de 1979 foi feita na seção sobre saúde, em dezembro do mesmo ano. 
Com isso, a maioria das fichas preenchidas durante o projeto seguiu o último modelo 
adotado, o que levou a maior padronização.



112

Políticas Antes da Política de Saúde Indígena

Figura 1 - Instruções para preenchimento das fichas padrão (1979-1987)

Fonte: acervo do Instituto Socioambiental. 
Disponível em: <https://acervo.socioambiental.org/acervo/categorias-de-documentos/
ficha-padrao-levantamentocedi>. Acesso em: 12 set. 2018.

No segundo modelo, adotado até 1987, nos três blocos iniciais (“Nome do 
grupo”, “Língua” e “Localização”) eram fornecidas informações sobre características 
básicas da aldeia estudada a partir de 12 perguntas. No quarto bloco, “População”, 
buscava-se um histórico da demografia local, menos voltado para a construção de 
pirâmides etárias do que para o estabelecimento de relações entre as variações 
da ocupação da aldeia e o histórico do contato interétnico. Assim, nesse bloco há 
perguntas sobre “indivíduos ou famílias desaldeadas”, bem como sobre o tipo das 
moradias (“se é o tradicional do grupo ou o modelo regional”) e o formato da aldeia, 
com a sugestão de que o informante o desenhe. O quinto bloco, “Tutela e assistên-
cia”, traz seis questões sobre a presença e o atendimento da Funai e de missionários 
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na aldeia. Ele abre os blocos seguintes, “Educação” e “Saúde”, pensados quase que 
exclusivamente em termos da ação do Estado entre os indígenas. Por fim, há os 
blocos “Situação da terra”, destinado à localização e situação jurídica do território 
indígena, e “Subsistência”, para caracterização da economia local.

O bloco de saúde será o mais longo das fichas padrão, em suas duas ver-
sões (ver Anexo). Em sua forma definitiva, trará informações sobre partos (quantos 
nascimentos, onde ocorrem e quem os assiste), controle de natalidade, aleitamento 
materno, falecimento (com questões sobre a existência de atendimento médico 
para os falecidos e causa das mortes), doenças frequentes (para crianças e adultos), 
presença de profissionais da saúde na área (investigando também visitas de equi-
pes volantes e encaminhamento de doentes para hospitais), vacinação, existência 
abundante de água potável nas proximidades, tratamento sanitário, medicamentos 
disponíveis e utilizados, acesso dos indígenas aos remédios e quem os administra. 
Há ainda a última questão do bloco, que indaga se “existe pajé ou xamã atuante”, 
perguntando também “para que problemas ele dispõe de tratamento” e “qual a 
relação do pajé, feiticeiro ou xamã com o pessoal encarregado da medicina profis-
sional e vice-versa?”.

Um dos pontos centrais dessas questões são os cuidados das equipes 
médicas com o grupo retratado. Em um período marcado por grande número de 
epidemias, com acentuadas perdas populacionais de diversos povos, a preocupação 
com a presença de equipes volantes de saúde (EVS) e os cuidados dos profissionais 
domina as questões sobre saúde. Enfocando diretamente o combate a enfermidades, 
as perguntas reproduzem o modelo da história natural da doença (Leavell & Clark, 
1976), voltando-se para as condições de prevenção, diagnóstico e tratamento das 
moléstias que afligiriam as aldeias pesquisadas. É importante notar que a modifi-
cação no bloco de saúde ocorrida em dezembro de 1979 inseriu nos formulários as 
perguntas sobre mortalidade, medicação, parturição, amamentação, acesso à água 
e rotina de trabalho da EVS, além de pedir detalhes sobre as vacinações (para que 
doenças, quando foram administradas e por quem). A maioria das questões da versão 
de junho de 1979 das fichas padrão tinha como foco as moléstias, indagando quais 
eram as doenças endêmicas, quais foram as epidemias mais recentes, se foram 
combatidas, e solicitando um “breve histórico” epidemiológico. Concentrando seus 
interesses no enfrentamento das enfermidades, essas fichas iniciais reproduziam a 
concepção biomédica de que a saúde se define pela ausência de doença. 

É provável que essas mudanças sejam fruto do contato dos antropólogos do 
Cedi com membros da Escola Paulista de Medicina (atual Unifesp), que desenvolveu, 
a partir da década de 1960, o duradouro Projeto Xingu. O primeiro dos volumes 
regionais de Povos Indígenas no Brasil traz o nome do médico Rubens Brando como 
consultor da área de saúde das publicações (Cedi, 1981). Já atuando no Parque 
Indígena do Xingu durante sua graduação e envolvido com as mobilizações em 
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favor dos direitos indígenas em 1978, ano de sua formatura na Escola Paulista de 
Medicina, Brando passaria os anos seguintes comprometido com a saúde indígena 
até um fatal acidente de helicóptero em território Yanomami em 1982 (Brando, 
1985). Assim, ele colaborou tanto com a parte de saúde do Povos Indígenas no 
Brasil sobre o Javari (Cedi, 1981) quanto com o volume sobre a região do Amapá 
e norte do Pará (Cedi, 1983), ao qual se junta outro egresso da Escola Paulista de 
Medicina, o endocrinologista João Paulo Botelho Vieira Filho. É possível estabelecer 
um paralelo entre os levantamentos médico-sanitários realizados por esses profis-
sionais (a exemplo de Brando, 1981) e a versão final da parte de saúde das fichas, 
notando a similaridade na ordem das questões e nas caracterizações almejadas. 

A participação de membros do Projeto Xingu nas discussões dos movimen-
tos de apoio à causa indígena no final da década de 1970 permite compreender a 
reestruturação das questões de saúde das fichas padrão. O modelo consolidado em 
dezembro de 1979 começa com um diagnóstico da situação de saúde da população, 
prossegue buscando informações sobre a história natural da doença e termina com 
a pergunta sobre xamanismo. Ao passo que o aumento de informações do bloco 
de saúde reflete a maior influência dos médicos no modelo novo do formulário, 
o deslocamento da questão sobre métodos nativos de cura do início para o final 
do bloco indica a menor influência dos antropólogos ali. Pouco articulada com as 
informações que a antecediam, a indagação sobre a atuação de pajé ou xamã tem 
seu espaço para resposta reduzido.

A comparação entre os dois modelos de 1979 indica como o bloco de 
saúde se especializou, o que não ocorreu com os demais. O modelo anterior tra-
zia perguntas abertas, buscando respostas discursivas que poderiam se estender 
às margens ou ao verso das fichas, como ocorre com o restante do questionário. 
A versão de dezembro apresentava questões objetivas, com opções de resposta 
preestabelecidas ou com apenas uma linha para o colaborador oferecer informações 
bem definidas. No segundo modelo, as instruções das perguntas exigem informa-
ções mais detalhadas, ao mesmo tempo que oferecem uma margem menor para o 
respondente inserir dados não solicitados. Também há uma mudança nos conceitos 
empregados, com a exclusão de termos como “epidemia” e “endemia” do enunciado 
das perguntas. Como as fichas padrão do segundo modelo perguntavam apenas de 
doenças, elas não exigiam que o colaborador definisse quais enfermidades seriam 
endêmicas e quais eventos foram epidemiológicos. Tendo em vista que apenas 4% 
fichas foram preenchidas por profissionais da saúde (seis enfermeiros), a alteração 
na redação desse bloco levou a uma apropriação epistêmica por parte dos médicos 
que observariam estes dados quando da produção dos livros: ao invés dos leigos, 
seriam os especialistas a classificar os eventos médico-sanitários. 

A especialização da saúde dentro do Levantamento dos Povos Indígenas no 
Brasil pode ser vista também nos volumes regionais. Cada uma das três publicações 
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tem um conjunto de consultores responsáveis pela redação ou revisão de aspectos 
de cada capítulo. Em quase todos os casos, trata-se de antropólogos encarregados 
de temas como “situação fundiária”, “terra”, “coleções etnográficas”, “etno-histó-
ria”, “etnologia” ou “cooperativismo”. Apenas “saúde” e “línguas indígenas” per-
manecem sempre domínio de outros profissionais, os médicos e os linguistas. Isso 
tem um reflexo nos livros, organizados em capítulos correspondentes aos povos da 
área tratada, estes com seções correspondentes aos blocos das fichas padrão. Para 
aqueles povos em que a informação sobre saúde é abundante, algo comum no caso 
das fichas que têm o bloco completamente preenchido, a seção “Serviços de saúde” 
é tão extensa quanto a caracterização etnológica e a contextualização histórica do 
povo, tópicos que recebem a maior atenção dos capítulos das publicações. “Educa-
ção escolar”, outro tema dentro do tópico “Tutela e assistência”, será muito mais 
curta, revelando um contraste notável entre uma seção com dois ou três parágrafos 
breves e outra com até duas páginas.

A seção sobre saúde assume um tom de denúncia, presente também na 
maior parte dos volumes. Ao mesmo tempo, o conteúdo da narrativa está ancorado 
nas informações recebidas dos colaboradores de campo. Assim, além das respostas 
às questões das fichas padrão, o capítulo sobre os Xikrin é prenhe de informações 
imunológicas, com detalhada descrição técnica da prevalência média de anticorpos 
para diferentes tipos de vírus e o histórico de vacinação dos últimos 15 anos (Cedi, 
1985). Esses dados foram fornecidos pelo médico João Paulo Botelho Vieira Filho, 
que fora consultor de saúde de outro volume (Cedi, 1983) e talvez seja o autor 
desse texto. “Serviços de saúde” do capítulo sobre os Marubo, por sua vez, apre-
senta uma longa lista de falecimentos recentes decorrentes de doenças, com poucas 
especificações técnicas sobre vírus e anticorpos, mas contextualiza socialmente os 
falecimentos, com registro dos papéis que alguns dos mortos tinham na aldeia, e 
relata as consequências das fatalidades (Cedi, 1981: 56). O autor era Julio Cezar 
Melatti, etnólogo que também havia preenchido a ficha padrão Marubo no modelo 
de meados de 1979, com questões que solicitavam menor grau de detalhe.

Esses dois extremos indicam a diversidade dos textos produzidos sobre a 
saúde de cada povo. Se com a padronização das perguntas das fichas buscava-se 
criar parâmetros para a comparação de diferentes populações, as redações revelavam 
os olhares polissêmicos sobre o tema, presentes também nas respostas das fichas 
padrão. Contudo, as variações ocorriam sobre o mesmo tema: o diagnóstico sobre 
a assistência médico-sanitária oferecida pela Funai, insuficiente para garantir o 
bem-estar das populações atendidas. Os dados apresentados no Povos Indígenas no 
Brasil, independentemente do estilo dos autores, conferiam à publicação legitimi-
dade técnica. Tornava-se patente que as perdas populacionais estavam associadas 
não apenas à ocorrência de doenças, mas também ao inadequado serviço público. 
“Colocar os índios no mapa” não significava contabilizar apenas os vivos. Os mor-
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tos também eram visibilizados e seus óbitos ganhavam um contexto, definido por 
ausência de vacinas, baixa frequência de visitação das EVS, falta de medicamentos, 
precárias condições sanitárias e outros elementos que indicavam que uma parte 
considerável dos falecimentos era evitável.

A saúde da terra e a Reforma Sanitária

Ao mesmo tempo que fornecia uma accountability inédita para as políti-
cas de saúde indígena, a seção “Serviços de saúde” incorporava um debate político 
sobre quais eram as causas da depopulação indígena no país e os prognósticos 
para a sobrevivência dos povos tradicionais. Em “Situação atual da terra”, parte 
seguinte a “Serviços de saúde” em cada capítulo, eram indicadas as localizações do 
povo retratado, as principais ameaças à sua sobrevivência e a situação jurídica do 
processo de demarcação. Apesar de nas publicações o diálogo entre essas seções 
raramente ser explícito, ambas apontavam para as condições de possibilidade da 
existência de indígenas no futuro do Brasil.

A maior discussão sobre o acesso à terra, no entanto, não está individua-
lizada nos capítulos, tratando isoladamente de cada povo. Os volumes regionais 
contam com um longo texto introdutório sobre cada área, retraçando o histórico 
do contato interétnico na região e os impactos que os diferentes períodos da colo-
nização tiveram sobre as populações indígenas. Nas três publicações, a conclusão 
desse texto, que antecede os capítulos sobre cada povo, aborda o presente da época 
e coloca seus horizontes, indicando como a garantia da terra era indispensável não 
somente para a sobrevivência dos povos originários, mas também para sua existência 
como grupo culturalmente diferenciado. Nesses capítulos, as pautas da saúde, da 
garantia de direitos e dos projetos de desenvolvimento econômico do país se unem 
para definir as propostas de atuação do Estado em prol dos indígenas. Era nesse 
ponto que a biomedicina se conectava à questão fundiária, incorporando elementos 
fundamentais da Reforma Sanitária, como a relação indissociável entre a qualidade 
de vida de uma população e seu contexto social e ecológico. As recomendações 
para a política indigenista que os volumes trouxeram estão ancoradas nos contex-
tos particulares tratados: a publicação do vale do Javari indica que a extração de 
madeira representa o maior risco para os indígenas na região; para os indígenas 
do sudeste do Pará (Tocantins), a atuação da Companhia Vale do Rio Doce coloca o 
maior desafio, ao passo que no caso do Amapá e norte do Pará a mineração acontece 
por meio do garimpo que se alastra pela fronteira norte do país.

É interessante notar um efeito da apreensão dos dados das fichas pelos 
autores dos volumes regionais de Povos Indígenas no Brasil: ao mesmo tempo que as 
especificações técnicas orientavam a coleta de dados segundo um padrão científico, 
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as diferentes formas de descrever a saúde indígena nos capítulos dos livros coloca-
vam um problema para a formulação de estatísticas e indicadores. A produção de 
dados quantitativos implica uma simplificação da complexidade social, traduzindo-a 
em um idioma compreensível e manuseável por diferentes instituições (Merry, 2016), 
o que ecoa as considerações weberianas da administração como dominação cotidiana 
da vida (Weber, 2012; cf. também Souza Lima, 2002). Porém, se a simplificação e 
a padronização são pré-requisitos para a legibilidade burocrática das medições da 
sociedade (Scott, 1998), as particularidades e a polissemia dos capítulos comple-
xificavam e diversificavam as formas de retratar os povos estudados. Ao mesmo 
tempo que o Cedi apontava para a possibilidade de se criar bancos informacionais 
sobre aquelas populações, ele reinscrevia as quantificações em textos de inspiração 
etnográfica. Nestes, a comparação entre os fenômenos apresentados era qualitativa 
e revelava um diagnóstico comum das políticas públicas. Ao invés de comparar 
as taxas de mortalidade de diversos povos em determinada área, ou essas taxas 
para populações em áreas distintas, o Cedi relacionava as fatalidades às condições 
insalubres a que alguns povos estavam submetidos e à desassistência estatal. Os 
textos tinham inspiração sanitarista, como também ocorre com as recomendações 
sobre como lidar com as ameaças ao futuro dos povos indígenas.

Em todos os volumes, a resposta aos desafios para a contínua existência 
dos indígenas no país está na terra, o denominador comum a toda a diversidade de 
experiências coloniais. A novidade em relação aos atos políticos de 1978 contra a 
“falsa emancipação” está nos dados apresentados, com a sistematização das condi-
ções de vida de cada população retratada, dentro de um contexto regional específico. 
Essas estatísticas de resistência ainda não eram capazes de produzir indicadores 
científicos, mas começavam a tornar o argumento do Cedi legível aos olhos do 
Estado (Scott, 1998). Não por acaso, foram decisivos para impedir a mineração em 
terras indígenas, no diálogo entre o campo indigenista e o Congresso Nacional que 
antecedeu a Assembleia Constituinte (Entrevista de Marcio Santilli, 2018). Munidos 
de mapas, informações populacionais e registros sobre a atuação de agentes do 
Estado, o Cedi era capaz de estender a aura de objetividade dos dados quantitativos 
(Merry, 2016) para suas propostas sobre como formular políticas indigenistas em 
um novo contexto político. Assim, diante “do quadro traçado nesta introdução e 
das situações específicas detalhadas nos capítulos a seguir” (Cedi, 1983: viii), uma 
publicação oferece nove recomendações, todas voltadas para a garantia dos direitos 
fundiários, linha também seguida nos demais livros (Cedi, 1981, 1985).

A ameaça do Decreto de Emancipação de 1978 foi um evento catalisador 
para o movimento indígena e para os antropólogos (Bicalho, 2019; Carneiro da 
Cunha, 2018; Ramos, 1995), gerando diferentes respostas de membros da socie-
dade civil. A iniciativa do Cedi de produzir estatísticas populacionais para povoar 
o deserto informacional combateu a invisibilidade dos indígenas e forneceu um 
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primeiro experimento na produção de dados paraestatais de indígenas no Brasil 
(para outra discussão a respeito, ver Santos et al., 2021). Além disso, organizou 
uma rede de trabalho com acadêmicos de diferentes formações, que contribuíram 
com a instituição ao longo da década de 1980. Com o crescente engajamento nos 
debates da Constituinte, em meados da década, a produção dos volumes regionais 
do Povos Indígenas no Brasil perdeu força: o momento político demandava mobili-
zação com o foco dirigido para as ações políticas, e não para a publicação de deta-
lhadas enciclopédias etnográficas. Assim, os anuários do Cedi assumiram o primeiro 
plano das publicações da organização, noticiando os principais acontecimentos do 
período considerado. Ao mesmo tempo que desmobilizou o Levantamento do Povos 
Indígenas no Brasil, a Constituinte criou objetivos comuns para os indígenas, os 
antropólogos e os apoiadores da Reforma Sanitária: os direitos fundiários indígenas 
e o multiculturalismo, pilares para a existência de grupos étnica e culturalmente 
diferenciados no país, consolidados na Constituição Federal de 1988.

Além da Constituição Federal, a Nova República assistiu à inclusão da 
categoria “indígena” na questão de “cor ou raça” do Censo Demográfico de 1991. 
Ambos os acontecimentos marcaram o início de uma nova relação dos povos tra-
dicionais com o Estado e suas estatísticas oficiais, fundada na consideração de 
que, como defendiam Fany e Beto Ricardo, “os índios estão no Brasil para ficar”, 
devendo ser foco de políticas públicas que respeitem suas especificidades e 
garantam seu bem viver. Mesmo com o arrefecimento do Levantamento dos Povos 
Indígenas no Brasil ao longo da década de 1980, com o próprio Cedi encerrando 
suas atividades em 1995 e dando origem a outras ONGs, é possível afirmar que os 
princípios norteadores do empreendimento não se perderam. Malgrado as ofensivas 
recentes de membros do Estado contra os indígenas (Carneiro da Cunha et al., 
2017), os direitos constitucionais continuam resguardando seu acesso à terra e a 
implementação de programas sociais moldados para esses grupos, com sucesso 
relativo. Nas últimas décadas, isso levou à criação do Subsistema de Atenção à 
Saúde Indígena dentro do Sistema Único de Saúde (SasiSUS), além da multipli-
cação de fontes de estatísticas oficiais, a exemplo do Sistema de Informação da 
Atenção à Saúde Indígena (Siasi).

Se o território continua sendo o centro da disputa entre os indígenas e 
a elite agrária conservadora, ele persiste estruturando os eixos das políticas de 
saúde indígena (com os Distritos Sanitários Especiais Indígenas mapeando dife-
rentes regiões culturais e as transformando em áreas administrativas) e ainda 
está na base da ONG que incorporou os desdobramentos do Levantamento do 
Povos Indígenas no Brasil, seus especialistas e suas afinidades com as pautas da 
Reforma Sanitária e da promoção dos direitos indígenas: a ideia de que “socioam-
biental se escreve junto”.
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Notas

1 Este capítulo foi preparado no âmbito do projeto de pesquisa Saúde dos Povos Indígenas no 
Brasil: perspectivas históricas, socioculturais e políticas, com financiamento concedido a Ricardo 
Ventura Santos pela Wellcome Trust/UK (projeto n. 203486/Z/16/Z). O primeiro autor (BNG) 
é bolsista de pós-doutorado no âmbito do Projeto Wellcome, com vinculação ao Programa de 
Pós-Graduação de Epidemiologia em Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 
Arouca, da Fiocruz. A pesquisa foi avaliada e aprovada pelo Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa (parecer Conep n. CAAE 61230416.6.0000.5240); informações adicionais sobre o 
projeto de pesquisa são encontradas na Apresentação deste volume. 

Foram consultados os seguintes acervos: Acervo do Projeto Memórias Ecumênicas Protestantes 
no Brasil, com os números do Boletim do CEI (n. 1 a 148) e de Tempo e Presença (n. 149 a 
345), além de especiais do CEI e do Cedi. Disponível em: <https://kn.org.br/> e Acervo do 
Instituto Socioambiental, com as fichas padrão e documentos do Cedi sobre a pesquisa movi-
mento: <https://acervo.socioambiental.org/>. Para outras informações sobre os entrevistados 
citados ao longo deste capítulo, ver Apêndice deste volume.

2 Um exemplo é a atuação de Márcio Santilli, importante membro do Cedi e deputado federal 
entre 1982 e 1986, fazendo a ponte entre o movimento indígena e seus apoiadores e o Con-
gresso na legislatura seguinte, quando da redação da nova Carta Magna.

3 Questionada sobre o surgimento do interesse pela pauta indígena, Fany Ricardo respondeu 
que “começou com as ciências sociais na USP, nós fizemos ciências sociais lá e a antropologia 
acabou, a gente acabou sendo fisgado pela antropologia, na época a antropologia na USP tava 
meio em crise, os alunos se revoltaram contra, fizeram um monte de lixo no centro acadêmico 
e escreveram ‘Antropologia’, assim, uma faixa, não gostavam do que tava acontecendo com a 
antropologia, mas até a Ruth Cardoso, e aí a Eunice Ribeiro Durham, que era da antropologia, 
saíram da antropologia, enfim, foi uma crise grande, tanto que o Beto nem foi fazer tese sobre 
índio, foi sobre cangaço” (Entrevista de Fany Ricardo e Tiago Moreira dos Santos, 2018).

4 Falando do período, Fany Ricardo analisa: “Eu acho que não tinha muito, a questão indígena, 
essa época era uma época muito efervescente, que todo mundo só queria saber de política, 
os cursos de política eram superinflados, na antropologia não ia ninguém, era um pouquinho, 
a antropologia realmente era a filha do imperialismo...” (Entrevista de Fany Ricardo e Tiago 
Moreira dos Santos, 2018).

5 Brandão era próximo de Jether Ramalho, um dos principais fundadores do CEI, desde o final 
da década de 1960. Assim, conectava o movimento ecumênico a um setor da antropologia 
engajado com a questão fundiária no Brasil.

6 Em entrevista de Ismarth de Araújo Oliveira a O Globo (26 abr. 1978), fica claro que a ditadura 
ainda não havia definido todos os pontos do plano, mas tinha uma clara ideia de seus objetivos. 
Ao longo de 1978, uma minuta definindo os termos da emancipação teria sido elaborada e 
estaria prestes a ser lançada como decreto presidencial (CPI-SP, 1979).

7 Ver “Histórico da emancipação” (CPI-SP, 1979: 9).
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8 Tanto de acadêmicos, como relata Carmen Junqueira (Entrevista de Carmen Junqueira, 2018), 
como de associações indígenas (Valente, 2017) e de organizações eclesiásticas.

9 Em 27 de dezembro de 1976, Rangel Reis declarou: “Vamos procurar cumprir as metas 
fixadas pelo presidente Geisel, para que através de um trabalho concentrado entre vários 
ministérios, daqui a 10 anos possamos reduzir para 20 mil os 220 mil índios existentes no 
Brasil e daqui a 30 anos, todos eles estarem devidamente integrados na sociedade nacional” 
(CPI-SP, 1979: 11).

10 No início do levantamento, ambos se encontraram com Darcy Ribeiro, que teria proposto assumir 
a frente do projeto, convidando o casal a trabalhar para ele. Contudo, a diferente concepção 
do campo indigenista e das teses etnológicas de Ribeiro levaria Beto e Fany Ricardo a atuarem 
sem o auxílio do ex-funcionário do SPI (Entrevista de Fany Ricardo e Tiago Santos, 2018).

11 Por participar das articulações pelos direitos indígenas e estar próxima dos esforços de pro-
dução de dados sobre esses povos desde a década de 1970, Marta Azevedo acompanhou os 
empreendimentos do Cedi e colaborou com a condução da entrevista de Fany Ricardo e Tiago 
Santos, durante a qual fez este comentário.

12 O Cedi define os especiais da seguinte forma, na apresentação dos próprios volumes: “São 
publicações anuais ou extraordinárias, quando determinados fatos tenham importância para 
aquelas lutas a que se dedica aquela publicação” (Cedi, 1982: 1).

13 Como indicou Márcio Santilli em entrevista ao Projeto Wellcome: “E o governo tinha decre-
tado a extinção dos índios em vários lugares e tal, quer dizer, estados inteiros – no Acre, por 
exemplo, teve uma declaração formal do estado dizendo que os índios estavam extintos e não 
sei o quê –, e depois foram ver, estava cheio de índios, de várias etnias, em vários cantos, em 
vários lugares, né? Então, isso foi uma compilação do período mais da metade para o fim da 
ditadura, do período da ditadura, que era um projeto do Cedi de botar os índios no mapa, de 
fazer um mapa” (Entrevista de Marcio Santilli, 2018).

14 Esse número corresponde ao total de fichas que encontramos no Acervo Virtual do Instituto 
Socioambiental (ISA). Agradecemos a Thiago Moreira dos Santos e à bibliotecária Leila Maria 
Monteiro Silva por nos terem auxiliado na busca pelos documentos. Segundo esses funcionários 
do ISA, quase toda a documentação do instituto se encontra em seu Acervo Virtual. Ainda 
assim, é possível que exista alguma ficha que não tenhamos encontrado.

15 Como o formulário piloto não continha local para registro da data de seu preenchimento e nas 
publicações do Cedi não é explícita a data exata de produção do primeiro questionário, procu-
ramos indícios que ajudassem a localizar temporalmente a iniciativa. Em um quadro com as 
contribuições das fichas padrão para o Povos Indígenas no Brasil do Amapá/Norte do Pará, há 
uma ficha Waiãpi preenchida em 1978 (Cedi, 1983: I), razão pela qual supomos que ainda no 
final desse ano o formulário piloto foi desenvolvido. Não descartamos a hipótese, contudo, de 
que o preenchimento tenha sido retrospectivo, dado que há uma indicação de preenchimento 
para 1976, também dos Waiãpi, povo já pesquisado pela antropóloga Dominique Gallois, que 
contribuiu com fichas desde 1979 e ajudou a redigir o volume.

16 Não encontramos registro no ISA e em outros arquivos da data exata da atualização das fichas. 
Fany Ricardo, Marta Azevedo e outras pessoas entrevistadas também não souberam precisar 
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o momento da alteração. Como há uma ficha no modelo piloto cujo autor diz estar escrevendo 
em abril de 1979, e como todas as fichas após junho de 1979 seguem o padrão posterior, 
supomos que a mudança tenha ocorrido nesse período. Porém, é possível (mas improvável, 
dada a urgência dos editores pelos dados) que um formulário recebido antes da atualização 
tenha sido preenchido meses depois da adoção do novo modelo. Encontramos ainda um ter-
ceiro modelo de fichas, preenchido apenas para os Tapirapé em junho de 1979, que parece 
ser intermediário entre os formulários já citados: as questões são mais semelhantes às das 
fichas pós-junho de 1979, porém ainda não há instruções para preenchimento e/ou caracte-
rização do respondente. Acreditamos se tratar de uma versão provisória das novas fichas de 
levantamento populacional.
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Anexo 

Questionário 1978

Grupo linguístico:

Localização:

Outras denominações/subgrupos:

População (total – data – fonte):

Situação do contato (ano/tipologia):

Tutela/assistência (posto – missão – infraestrutura):

Situação da terra (área, situação jurídica, conflitos, invasões):

Subsistência (trabalho):

Problemas mais graves (indicar quem fala):

Pequena história do contato:

Pequena bibliografia:

Questionário 1979a 

28. Existe pajé ou feiticeiro na aldeia? (    ) Não (    ) Sim. O pajé faz diferença entre 
doença de branco e doença de índio? Administra ervas ou medicamentos? Que 
outros tratamentos são praticados pelo grupo? 

29. Quais os recursos de assistência médico-sanitária que o grupo indígena recebe? 
(Por parte da Funai, missões, etc.)? Como é dada a assistência, com que frequência?

30. Qual a relação do pajé(s) ou feiticeiro(s) com o pessoal que presta assistência 
médico-sanitária?

31. Quais as vacinações realizadas na população indígena: (marcar com ‘x’). 
Quando e por quem foram realizadas?

                                                                                    Ano                 Por quem

(     ) Sabin para poliomielite

(     ) BCG para tuberculose

(     ) Tríplice para crupe, tétano e tosse comprida

(     ) Sarampo

(     ) Anti-varíola
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32. Existem registros destas vacinações na aldeia ou no Posto? (     ) Sim (     ) Não

Existem fichas médicas individuais? (    ) Não (     ) Sim Como é o modelo?

33. Quais as doenças que mais frequentemente atingem o grupo? Se possível dê o 
número de casos por doença no último ano e nos últimos 5 anos.

34. Existe malária na área? (     ) Não (     ) Sim. Qual a extensão? Se possível, 
dê o número de casos e o número de mortos por malária no último ano e nos 
últimos 5 anos.

35. É feita a borrifação anti-malária com inseticida? (     ) Não (     ) Sim 

Quantas vezes?

36. Existe doença de Chagas na área? (     ) Sim (     ) Não

E lepra? (     ) Sim (     ) Não

E esquistossomose? (     ) Sim (     ) Não

E tuberculose? (     ) Sim (     ) Não

E outras endemias? Especificar:

(Se possível, citar o número de casos e de mortes nos últimos 5 anos e quais as 
providências tomadas)

37. Houve alguma epidemia recente? Marcar com x.

                                                                                    Ano                 No de mortes

(     ) Sarampo

(     ) Varíola 

(     ) Gripe

(     ) Meningite

(     ) Outras epidemias

38. Foi tomada alguma providência para combater essas epidemias? 

Quais?

Por quem?

39. Se possível dê um breve histórico das epidemias sofridas pelo grupo até hoje, 
citando o ano e o tipo de epidemia.

             Ano                           Tipo de Epidemia                 No de Mortes
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Questionário 1979b

28. De hoje até um ano atrás, quantas crianças nasceram?

Ocorreu alguma complicação nesses partos? (     ) Não (     ) Sim

O que? 

29. Onde são feitos os partos? (     ) Hospital (     ) Domicílio (     ) Outro

Especifique:

Quem faz os partos?

(     ) Pessoa da família (dar os parentesco com os pais da criança)

(     ) Médico

(     ) Atendente

(     ) Outros (especificar):

30. Praticam alguma forma de controle de natalidade? (     ) Não (     ) Sim

Como?

Praticam o infanticídio? (     ) Não (     ) Sim

Quando?

31. Até que idade as crianças mamam no peito?

32. De hoje até um ano atrás, quantas pessoas morreram?

Tiveram assistência médica antes da morte? (     ) Não (     ) Sim

Quem a prestou?

De que morreram essas pessoas e que idade tinham?

Quais as causas de morte mais frequentes?

33. Quais as doenças mais frequentemente nas crianças (em ordem decrescente)? 

Quais as doenças mais frequentes nos adultos (em ordem decrescente)?
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34. Existe profissional de saúde trabalhando na área? (     ) Não (     ) Sim

Que formação tem?

Há quanto tempo trabalha na área? Quem paga?

• A equipe volante da Funai presta assistência na área?  (     ) Não (     ) Sim

– Com que frequência?

– Como é seu relacionamento com a população?

• Existem outras entidades prestadoras de serviço de saúde?  (     ) Não (     ) Sim  

   Especifique:

– No último ano, quantas pessoas já foram encaminhadas para internação?

– Para que hospitais foram encaminhados?

– Quais foram os diagnósticos feitos?

35. Quais as vacinações realizadas na população indígena? (Marcar com x)

Quando e por quem foram realizadas?

                                                                                     Ano            Por quem

(     ) Sabin para poliomielite

(     ) BCG para tuberculose

(     ) Tríplice para crupe, tétano e tosse cumprida

(     ) Sarampo

(     ) Anti-varíola

• Quantas pessoas foram, aproximadamente, vacinadas?

• Existe registro destas vacinações no Posto, Missão ou aldeia?

(     ) Sim (     ) Não (Marcar com x)

Existem fichas médicas individuais? (     ) Não (     ) Sim 

Como é o modelo?

36. Existe água potável em abundância? (     ) Não (     ) Sim

• É dado algum tratamento aos excretos? (     ) Não (     ) Fossa (     ) Enterram

• É feita a borrifação anti-malária com inseticida? (     ) Não (     ) Sim

Quantas vezes?
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37. Assinale os medicamentos existentes no local (marcar com x)

(     ) Analgésicos                                 (     ) Álcool

(     ) Antibióticos                                 (     ) Vermífugos  

(     ) Antifúngicos                                (     ) Material curativo

(     ) Anti-histamínicos                        (     ) Outros – especificar:

38. Os índios têm livre acesso aos remédios? (     ) Não (     ) Sim

Quem administra os medicamentos? 

39. Existe pajé ou xamã atuante?  (     ) Não (     ) Sim

• Para que problemas ele dispõe de tratamento? Qual o tipo de tratamento 
empregado?

• É feita distinção entre doença de branco e doença de índio?

• Qual a relação do pajé, feiticeiro ou xamã com o pessoal encarregado da medicina 
profissional e vice-versa? 

Observação:

Existe algum ponto importante no campo da saúde que não tenha sido abordado 
neste questionário? Por favor se sinta à vontade para completar o que julgar 
necessário:




