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Preâmbulo: cartas ao presidente

Em 13 de março de 1991, o presidente da República Fernando Collor de 
Mello responde a uma carta de Javier Pérez de Cuellar, secretário-geral das Nações 
Unidas, sobre as ações do governo brasileiro para conter o genocídio dos Yanomami:

Agradeço-lhe o reconhecimento do empenho do meu Governo na recuperação 

da condição de vida dos Ianomâmis, como o pode comprovar a Professora Erica 

Daes durante a visita a este País. O Brasil sente-se orgulhoso de ser uma nação 
plurirracial onde todos os povos encontraram o sentido da convivência harmônica 
e respeito aos direitos humanos.

Os Ianomâmis, em particular ameaçados pela invasão de suas terras por ga-

rimpeiros, merecem especial cuidado de meu Governo, de modo a garantir-lhes 

condições de sobrevivência digna e respeito à sua cultura, conforme lhes assegura 

a Constituição e as Leis do Brasil. (...) No momento, a região em que habitam os 
Ianomâmis é objeto de várias ações dos setores governamentais competentes, com 
a retirada dos invasores, a atenção à saúde e a recuperação do meio ambiente. 

(Collor de Mello, 1991, destaques meus)

Em 1991, no período de troca de correspondências entre o então presidente 
da República e o Alto Comissariado das Nações Unidas, um decreto presidencial 
determina a criação de projetos de saúde específicos e estratégicos para a “promoção, 
proteção e recuperação da saúde do índio, segundo as peculiaridades de cada 
comunidade”, organizados como “Distritos Sanitários de natureza especial” (Brasil, 
1991a). Em seguida, uma portaria interministerial aprova o Projeto Saúde-Yanomami, 
a ser executado pelo Distrito Sanitário Yanomami (DSY) (Brasil, 1991b). Pela primeira 
vez, a ideia de atenção à saúde adequada a uma minoria étnico-populacional, 
estruturada nos termos de um Distrito Sanitário Especial, recebe tratamento jurídico 
pelo Estado brasileiro.

A Emergência do Distrito Sanitário Yanomami:          
uma análise sociopolítica1
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Na bibliografia sobre a construção da Política Nacional de Atenção à Saúde 
de Povos Indígenas (Pnaspi) (Brasil, 2002), o DSY é considerado a primeira instância 
formal de atenção à saúde indígena referida aos moldes dos movimentos sanitário 
e indigenista brasileiros, criada em contraste com as aspirações dominantes de 
influentes setores governamentais (Magalhães, 2001a). Até então sob a competên-
cia exclusiva da Fundação Nacional do Índio (Funai), o atendimento dos indígenas 
passaria a um órgão específico do Ministério da Saúde, dentro da recém-criada 
Fundação Nacional de Saúde (FNS), no que viria a ser a Coordenação de Saúde do 
Índio (Cosai) (Confalonieri, 1989; Langdon, 2004).

A área a ser coberta pelo DSY se sobrepõe à Terra Indígena (TI) Yanomami, 
demarcada logo em seguida. O objetivo era fazer cessar a longa disputa jurídica, 
tentativas de fragmentação e ocupação daquela área por diversas iniciativas rela-
cionadas ao Estado, permitidas ou estimuladas por ele e seus impactos sanitários, 
como condição para a eficácia de um programa permanente de saúde.

Entre 1987 e 1990, com cerca de 40 mil garimpeiros invadindo suas terras 
(Do Pateo, 2014), os Yanomami estavam com a sobrevivência ameaçada. As proje-
ções mais conservadoras permitem afirmar que ao menos 14% de sua população 
fora exterminada naquele período (FNS, 1991). Em regiões com presença intensa 
de garimpo e sobre as quais havia conhecimento prévio – havia aquelas sobre as 
quais pouco se sabia –, comunidades inteiras praticamente desapareceram ou 
tiveram sua estrutura demográfica e continuidade comprometidas, com expressiva 
mortalidade de crianças de até 1 ano de idade (Confalonieri, 1990; Entrevista de 
Marcos Pellegrini, 2018). 

A situação era de emergência. As epidemias de malária e sarampo produ-
ziam números de vítimas e imagens impressionantes. O colapso sanitário e socio-
lógico dos Yanomami comove e tem visibilidade ímpar na opinião pública nacional 
e internacional. Segundo relatórios de saúde, denúncias formais, manifestos e 
matérias jornalísticas de grandes veículos de comunicação, mais do que de muitas 
mortes, tratava-se do genocídio de um povo usualmente descrito como “uma das 
últimas grandes nações indígenas do Brasil, ainda conservando seus padrões cul-
turais originais” (CCPY, 1979). 

No Brasil, desde a década de 1970 povos indígenas estavam sob a mira 
de uma política indigenista integracionista e, no limite, de exterminação, parti-
cularmente na Amazônia. Os “espaços amazônicos vazios”, como oportunamente 
descritos nos documentos oficiais, deviam ser colonizados e empresariados por 
meio da exploração privada e de consórcios de capital transnacional, com ênfase 
na mineração de grande porte (Brasil, 1975, 7: 9). Contrariamente às intenções do 
Estado – e uma perspectiva dominante era “acabar com o índio” até o ano 2000 
(Mossri, 1994) –, a cada pedaço de mata derrubada, na construção de estradas e 
projetos de colonização para desenvolver o país, apareciam povos desconhecidos 
até então (Davis, 1977; Entrevista de István Varga, 2019).
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As epidemias são cruciais nesse projeto de nação. Elas trazem a retórica 
dos “vazios demográficos” à realidade, “esvaziando” efetivamente lugares visados 
pelo interesse empresarial, do Estado ou com sua conivência (Ramos, 1993). Desor-
ganizam e vitimam não apenas os Yanomami, mas diferentes povos indígenas do país 
(Davis, 1978; Ramos, 1979; Entrevista de Alcida Rita Ramos, 2019). Qual, então, a 
singularidade da configuração que faz resultar o primeiro distrito especial de saúde 
indígena brasileiro? Que conexões ela estabelece com o também emergente campo 
da saúde indígena, e de que grupos ou setores da sociedade era proveniente?

Analisarei aqui a emergência do Distrito Sanitário Yanomami em duas 
perspectivas. Em uma delas tomo a emergência das situações epidêmicas como 
propulsora de sucessivos programas de saúde prévios ao distrito e dos quais 
ele pode ser considerado uma espécie de ápice. Mediante a etnografia de um 
conjunto documental e de entrevistas reunido sobre o tema, analiso as condições 
sociopolíticas, ideias e ações em torno dos Yanomami e de sua saúde que ali vão 
se desenrolando, entre os anos 70 e 90 do século XX, compreendendo do regime 
militar à transição democrática brasileira (Diniz, 1994; Magalhães, 2001a, 2001b; 
Shankland & Athias, 2007).

O fio condutor para o percurso relativamente longo será a abordagem de 
três iniciativas sucessivas de saúde: o breve mas substancial Plano Yanoama (PY), 
elaborado sob o impacto da construção da estrada Perimetral Norte e de outros 
projetos militar-desenvolvimentistas, em meados da década de 1970; com maior 
ênfase, as ações de saúde realizadas e/ou centralizadas pela Comissão pela Criação 
do Parque Yanomami (CCPY), nos termos de um programa interdisciplinar de saúde, 
em um período arbitrariamente definido entre 1981 e 1987, quando as equipes de 
saúde são expulsas da área, invadida por milhares de garimpeiros, e as mobilizações 
indígenas se intensificam; e o Plano Emergencial de Atenção à Saúde Yanomami 
(Peasy), instituído em meio a uma aguda crise sanitária, cuja coda é o Projeto de 
Saúde Yanomami (PSY), também referido por Sistema Local Especial de Saúde 
da Área Yanomami ou Distrito Sanitário Yanomami (DSY), em 1991. É quando o 
primeiro distrito sulca o início de uma longa trajetória percorrida pela proposta de 
atenção à saúde indígena, dentro da estrutura jurídico-formal do Estado brasileiro.

O DSY não deixa de ser decorrente, então, de um singular somatório 
daquelas ações específicas de saúde e de atores nelas envolvidos, alguns de maneira 
quase permanente, o que nos leva à outra perspectiva de sua emergência, a qual nos 
permite dizer que o primeiro distrito não é criado. Antes, ele emerge. Em grande 
parte, ele é subsidiário de ideias, ações, pessoas e instituições que já vinham atuando 
entre os Yanomami há tempos, sob uma pauta que associou o reconhecimento de 
seu território à proteção de sua saúde, como único modo de permitir a singularidade 
de suas condições de existência.
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A noção de epidemia como algo a ser debelado, contornado ou evitado é 
o centro daquelas ações de saúde. Mas as epidemias Yanomami também mobilizam 
segmentos sociopolíticos de comportamento antagônico. Entre as posições de com-
bate, negação ou omissão diante delas, é possível chegar a diferentes concepções 
sobre saúde, sobre o passado, o presente e o lugar de povos indígenas na nação e 
no cenário internacional.2

Isso provoca um questionamento adicional. O primeiro distrito é estabe-
lecido na área Yanomami e não em outros territórios indígenas no país, também 
sob o impacto sanitário de um projeto de nação que inevitavelmente resultaria 
em sua extinção (Entrevista de Alcida Rita Ramos, 2019; Valente, 2017; Davis, 
1978). Em larga medida, a singularidade desse povo considerado prístino, situado 
em uma disputada região fronteiriça entre Brasil e Venezuela, tanto torna visíveis 
seus padecimentos e epidemias quanto gera efeitos práticos e jurídicos inéditos nas 
políticas públicas de saúde indígena brasileiras.

Estudos sócio-históricos apontam o quanto as agendas da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e os rumos de diversas instituições relacionadas à saúde 
coletiva mundial foram afetados pela profusão de pesquisas genéticas e biomédicas 
comparadas de populações humanas no pós-guerra (De Chadarevian, 2015). Povos 
indígenas, entre os quais aqueles da região amazônica, sob ameaça de rápido desa-
parecimento, eram casos-controle preferenciais, as “populações de cognição” (ver 
capítulo de Dent e Santos nesta coletânea).

Os Yanomami, um desses povos, sediam vultosas pesquisas comparativas, 
desde a década de 60 (Chagnon, [1977] 1997). Nos anos 80, invadidos pelo garimpo, 
continuam a estimular o interesse de diversas comunidades de cientistas, sendo 
incluídos em inquéritos mundiais, como o Intersalt,3 e alimentando polêmicas.4 
Essa recrudescência reforça ainda mais a emergência quando se tratou de evitar 
as mortes e a corrupção de seu modo de vida primevo.

Há ressonâncias entre esse interesse científico e o modo como a especi-
ficidade étnico-cultural passaria a ser tratada ou priorizada em iniciativas mun-
diais com algum impacto sobre a saúde de povos indígenas, afetando o curso e o 
financiamento, seja de obras desenvolvimentistas, seja de determinadas agendas 
de pesquisa e intervenção pela OMS (De Chadarevian, 2015: 368). Por outro lado, 
também as agendas globais, conforme argumentarei, podem ser influenciadas pelas 
aspirações de movimentos indígenas e indigenistas, projetadas substancialmente 
a partir do plano local.

O primeiro distrito, no momento de sua emergência, satisfaz uma e 
outra condições. As epidemias, a saúde e o território Yanomami formam um bloco 
potente: a causa Yanomami. Esta contribui para a organização e o acesso direto de 
lideranças indígenas a representantes do Banco Mundial, da OMS, da Organização 
das Nações Unidas (ONU) e de outros fóruns internacionais, exercendo impacto 
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sobre abordagens e ações em saúde, aglutinando ou circunstancialmente associando 
pessoas e instituições.

Do ponto de vista local e nacional, em março de 1986 o Posto Indígena 
Demini sedia a Primeira Assembleia Permanente Yanomami realizada dentro de seu 
território. Dela participam indígenas e tuxauas Yanomami, indígenas da área indígena 
Raposa Serra do Sol, membros da União das Nações Indígenas (UNI), de organizações 
não governamentais (ONGs), poderes públicos, artistas e a imprensa oficial.

Em torno das epidemias, da saúde e do território Yanomami, gradativa-
mente se vão adensando redes multiprofissionais e multi-institucionais, com des-
taque para antropólogos, sanitaristas, entidades religiosas, movimentos da socie-
dade civil, ONGs nacionais e internacionais e um florescente movimento indígena 
(Albert, 1997). Essas redes, “híbridas” e “labirínticas”, no sentido latouriano, pois 
que comportam trajetórias difusas (Latour, [1991] 2008: 119, 120), produzem e 
dão a ver números e imagens das mortes, dos adoecimentos e da desestruturação 
sociológica vivida pelos Yanomami. As fotos, notavelmente as de Claudia Andujar, 
sensibilizam a opinião pública, organizações governamentais e não governamen-
tais de diversos países, acompanhando matérias jornalísticas, artigos científicos e 
documentos do período.

Sua trama adquire tessitura vigorosa quando acontece o evento reconhe-
cido como “a invasão garimpeira”, entre 1987 e 1989. Enquanto Davi Kopenawa 
Yanomami recebe sua premiação da ONU pela defesa do meio ambiente, a situação 
do garimpo, dos adoecimentos e mortes chegava ao extremo, sem qualquer inter-
venção positiva do Estado (APC, 1990: 18).5

A responsabilidade do governo pelo “genocídio Yanomami” é denunciada 
em um dossiê organizado pelo Instituto Socioeconômico (Inesc), com notas de 
repúdio de entidades indígenas e indigenistas, como a UNI, o Centro Ecumênico de 
Documentação e Informação (Cedi) e a Comissão Pró-Índio de São Paulo (CPI-SP) 
(Inesc, 1990: 6, 14). As notas reforçam a continuidade da política indigenista dos 
governos Sarney e Collor e seu desprezo pelas reivindicações do movimento indí-
gena, em parte expressas na recente Constituição Federal multicultural adotada 
pelo país (Sieder, 2002).

Rapidamente, as epidemias Yanomami passam a ser também internacio-
nalmente tratadas como genocídio. O governo brasileiro e o presidente, recém-em-
possado, ficam sem argumentos e sob embaraço diplomático (Porantim, 1990b). 
O país tornava-se um “vilão potencial”, às vésperas da Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Eco-92 (Oliveira, 1993: 7).

As manifestações chegavam sob a forma de cartas, moções, manifestos, 
abaixo-assinados, telegramas, vigílias e protestos presenciais durante as viagens 
preparatórias de Collor. Seus signatários eram instituições, associações indígenas, 
movimentos ambientalistas e comunitários e personalidades de vários lugares do 
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mundo, entre Brasil, países das três Américas e Europa. Afinal, “o povo indígena 
Yanomami é o maior das Américas que, em sua maioria, continua vivendo as tra-
dições culturais de seus antepassados. O seu destino interessa a toda a opinião 
pública mundial”, lê-se em um relatório escrito após à “invasão garimpeira”, em 
1990 (APC, 1990: 9)

Davi Kopenawa e a fotógrafa-ativista Claudia Andujar têm encontros com 
representantes da ONU, da OMS e autoridades governamentais de diversos países 
europeus, denunciando as epidemias, o garimpo e a longa recusa do Estado em reco-
nhecer a Terra Indígena Yanomami. Fazem, ainda, contatos diretos com o governo 
norte-americano, a Organização dos Estados Americanos (OEA) e o Banco Mundial.

Ao retornar, Davi é entrevistado por Ailton Krenak, em um programa de 
rádio organizado pelo Núcleo de Cultura Indígena da UNI. Para uma audiência poten-
cialmente nacional e que atingia outros povos do país, ele conta sobre os contatos da 
viagem e desmente as declarações de um militar de que os Yanomami não tinham 
interesse na retirada dos garimpeiros da área (Programa de Índio, 7 dez. 1990).

Em mobilização crescente, os indígenas passam a escrever suas próprias 
“cartas” a autoridades, instituições e presidentes, alçando formas de representação.

A epidemia nas trilhas da estrada: o Plano Yanoama (PY)

Entre 1973 e 1975 a construção da estrada Perimetral Norte corta lon-
gitudinalmente o território dos Yanomami, surpreendendo os indígenas com a 
instalação de canteiros de obras em frente a suas malocas (Entrevista de Carlo 
Zacquini, 2018). Sem qualquer explicação prévia, chegavam à região trabalhadores 
adoentados, contratados à revelia de qualquer controle sanitário.

Somando-se a outras empresas governamentais, a estrada atingia direta-
mente as comunidades Yanomami e seus espaços de atividades e trânsito intercomu-
nitário. Juntas, as vitimaram, desorganizaram, fazendo com que alguns subgrupos 
desaparecessem nas zonas de contato mais intenso com peões e assentamentos, 
como aconteceu à região do Ajarani. Os acampamentos de trabalhadores atraíam, 
estimulando expedições ou fazendo com que indígenas ou comunidades inteiras 
gravitassem ao seu redor (Ramos, 1979: 22, 31). Alimentos, panelas imundas e 
retorcidas, capacetes e roupas contaminadas circulavam entre diferentes pessoas 
e comunidades Yanomami, mobilizadas com a novidade (Entrevista de Carlo Zac-
quini, 2018).

A epidemia, ressalta Carneiro da Cunha (2002), é um sinalizador do imi-
nente contato. Bem antes do encontro físico, “objetos e germes” inauguram uma 
“guerra biológica”, tornando “brancos” e suas doenças “indissoluvelmente ligados” 
nas narrativas indígenas (Carneiro da Cunha, 2002: 7-8; Kopenawa & Albert, 2010). 
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Alguns vinham de longe, atraídos pela notícia de abundância ou pela curiosidade, 
retornando adoentados às suas comunidades (Pellegrini, 1993: 35). Com bens e 
pessoas circulando intensamente, o contágio e as epidemias chegaram a números 
considerados alarmantes (Ramos, 1979).

Divulgado na mesma época, o mapeamento geológico do Projeto Radam-
brasil (Brasil, 1975) aponta a região de Surucucus, “coração” das terras Yanomami 
em Roraima, como rica em minérios, declarando-a de interesse para a “segurança 
nacional” (Do Pateo, 2014: 31). Os seis primeiros garimpeiros chegam logo depois 
e seu número aumenta rapidamente (Taylor, 1979). Potencializados os fluxos de 
contato, os indígenas são atingidos por ondas epidêmicas cíclicas. Suas comunidades 
e regiões de atividades de subsistência e circulação intercomunitária (Albert & Le 
Tourneau, 2007) são subitamente atravessadas por peões, garimpeiros e maquiná-
rios. As primeiras ações de saúde culturalmente sensíveis entre os Yanomami são 
esboçadas em resposta a esse contexto emergencial primário.

O atendimento era, até então, realizado por meio de ações isoladas da 
Funai e, em grande medida, por missionários. Os salesianos estavam desde a década 
de 1930 entre os subgrupos Yanomami do estado do Amazonas, com práticas 
fundamentadas em uma “obsoleta concepção de saúde”, que descaracterizavam 
culturalmente os indígenas (CCPY, 1981: 6). Ao longo da década de 50, chegam ao 
atual estado de Roraima a New Tribes Mission (MNTB) e a Unevangelized Fields 
Mission, mais tarde Missão Evangélica da Amazônia (Meva) (Taylor, 1979: 48), ambas 
desempenhando ações de saúde limitadas às regiões adjacentes a seus “postos” 
(CCPY, 1981a; FNS, 1991; Kopenawa & Albert, 2010).

Os missionários católicos do Instituto Missões Consolata chegam em 
seguida. Suas atividades de imunização e censos, consolidados em “pirâmides 
populacionais”, em contraste com a atuação de outras missões religiosas e da pró-
pria Funai, eram mais sistemáticos (FNS, 1991: 49). Procuravam manter registros 
de saúde e mapear os trânsitos Yanomami através de suas microrregiões, como o 
Catrimani. A atitude comprometida com o cuidado durante as epidemias e com 
o reconhecimento do território são importantes para as ações de saúde do Plano 
Yanoama, como seriam para a vindoura atuação da CCPY, da qual Carlo Zacquini, 
missionário da Consolata, é um dos fundadores.

Desde já marcados pela práxis relacionada a uma antropologia participa-
tiva que estaria por emergir (Langdon, 2004: 33, 35; ver capítulo de Barroso nesta 
coletânea), a primeira iniciativa interdisciplinar de saúde veio dos antropólogos 
Kenneth Taylor e Alcida Ramos, não por acaso responsáveis também por submeter 
a primeira proposta para um Parque Yanomami à Funai, em 1968. Taylor e Ramos 
chegam em Auaris, trazidos pela Meva, para fazerem seus estudos de doutorado 
entre um dos subgrupos Yanomami brasileiros (Ramos, 2017: 12). 



238

Políticas Antes da Política de Saúde Indígena

Posteriormente, associados à Universidade de Brasília (UnB), os pesquisa-
dores apresentam à Funai o Plano Yanoama (PY), criado por uma portaria do órgão, 
em 1975 (Taylor, [1976] 2014). Mais do que resultado de uma disposição estatal, o 
PY era possível devido a uma gestão peculiar do órgão: projetos de saúde deviam ser 
implementados entre povos indígenas atingidos pela marcha militar-desenvolvimen-
tista, sob a coordenação de especialistas (Entrevista de Alcida Rita Ramos, 2019).6 

A preocupação era amenizar os efeitos sociológicos e sanitários das inte-
rações dos Yanomami com os “brancos”, orientando trabalhadores não indígenas 
sobre condições de saúde e a qualidade de suas relações com os indígenas (Taylor, 
1979). Estudos sócio-históricos do contato e o atendimento médico aconteciam 
em paralelo àqueles para criar uma “Reserva” ou “Parque” para os índios (Ramos, 
1979: 8). Como estudante de antropologia, Bruce Albert faz parte da equipe, trei-
nada em fundamentos paramédicos por Carlo Zacquini e um padre da Consolata 
(Taylor, [1976] 2014: 2).

A “equipe móvel” (Taylor, [1976] 2014: 5) acompanhava as trajetórias de 
comunidades e de pessoas, seu itinerário terapêutico entre as comunidades e a cidade 
e seu destino, por vezes incerto e doloroso, após os adoecimentos. São registrados 
dados demográficos e epidemiológicos transversais, produzindo uma cartografia 
das comunidades, seus movimentos espaciais e reconfigurações sociológicas em 
razão e ao longo do traçado da Perimetral, informações pouco conhecidas até então.

A relação entre deslocamentos para a cidade, hospitalização e maiores 
números de contágio, adoecimento e mortes é mapeada com base em dados quanti-
tativos e no acompanhamento dos itinerários Yanomami, com foco nas comunidades 
da zona de influência direta da estrada, mas sem se limitar a elas (Ramos, 1979). 
Eram “devastadoras” as “consequências” de transferir os Yanomami para hospitais, 
incompatíveis com seu modo ideal de viver em suas comunidades, fosse em perío-
dos de saúde plena ou de adoecimento, diz Ramos (1979: 24). Com enfermidades 
diversas, dividiam um só quarto, deitados ao chão ou em colchonetes sujos e ras-
gados, alimentando-se pouco ou com comidas de que não gostavam (Ramos, 1979).

Era imperativo adotar uma forma de atenção à saúde na qual os cuidados 
primários acontecessem prioritariamente em seu território. E, quando isso não 
fosse possível, era preciso adotar soluções compatíveis com seus modos de viver, 
comer, dormir. 

Muitos dados do PY seriam posteriormente reproduzidos em documentos 
sobre a saúde e o território Yanomami, para os quais foram imprescindíveis. Seus 
levantamentos epidemiológicos e sociodemográficos eram acompanhados por mapas 
e informações prévios e posteriores à construção da estrada. As tabelas indicavam 
o número de mortos, de indivíduos dispersos, segundo o que haviam apurado, dos 
remanescentes e daqueles sobre os quais nada se sabia, presumivelmente mortos. 
Mais do que contabilizar mortes e adoecimentos, a análise permitia avaliar quali-
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tativa e diacronicamente os efeitos agudos das perdas e deslocamentos de pessoas 
sobre diferentes comunidades e parentelas (Ramos, 1979).

Por serem interdisciplinares, os estudos do PY ampliavam a compreensão 
do impacto das epidemias do período sobre o modo de viver – e morrer – Yanomami. 
Era possível estimar o quanto, de várias maneiras, as mortes e a desestruturação 
atingiram todos os indígenas e comunidades que pudessem fazer parte de suas 
amplas redes de sociabilidade, para além daqueles mais próximos às linhas da 
estrada (Ramos, 1979). Os relatórios detalham o comprometimento simultâneo 
da saúde “física” e “social” e da integridade territorial Yanomami, aspectos consi-
derados imprescindíveis a qualquer avaliação acertada sobre o efetivo impacto da 
Perimetral (Ramos, 1979: 8).

Inevitavelmente, as relações entre os Yanomami, trabalhadores e, depois, 
um número significativo de garimpeiros (Entrevista de Carlo Zacquini, 2018) 
tornam-se cada vez mais críticas. A logística do PY é continuamente desafiada por 
pessoas com funções públicas, envolvidas nas ações de saúde, sobretudo localmente, 
o que Albert define como “sabotagem burocrática” (Kopenawa & Albert, 2010: 705). 
Em 1976, Taylor é impedido de trabalhar em Roraima, por ser estrangeiro em zona 
de fronteira e, portanto, uma ameaça à “segurança nacional”.

Primeira tentativa, formalmente pouco duradoura, de pensar ações de 
saúde em diálogo com a sociopolítica Yanomami, o PY mobiliza pessoas-chave na 
história do primeiro distrito, como Ramos, Albert e próprio Zacquini. Toma conhe-
cimentos e dados de saúde pregressos produzidos por missionários e soma a eles 
outros, qualificados de um modo peculiar. O plano constrói, com originalidade, os 
esboços de um modelo de atenção interdisciplinar e multi-institucional cultural-
mente sensível. Esse modo de fazer projeta-se nas ações em saúde e território sob 
a condução da CCPY, como também mais tarde, na proposta do primeiro distrito 
sanitário indígena do país.

O Programa Interdisciplinar de Saúde 

Ao final da década de 70, o governo militar tenta emplacar um decreto 
para emancipar povos indígenas ditos aculturados, visando à expropriação de suas 
terras e recursos (Sobre a proposta de emancipação dos indígenas e reações sociais, 
ver capítulos de Magalhães e de Welper nesta coletânea). A grande mobilização 
contrária faz do ano de 1978 um marco do ativismo da sociedade civil. Organi-
zações indígenas e indigenistas, como a CPI-SP e a própria CCPY, são criadas ou 
consolidadas, como foi o caso da UNI.7 Ancorada na demarcação de terras, “a causa 
indígena” foi um “desaguadouro inesperado para muitos outros temas de protesto” 
(Carneiro da Cunha, 2018: 431).
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A criação da comissão, por Claudia Andujar, Carlo Zacquini e Bruce Albert 
(Kopenawa & Albert, 2010), tem o estímulo adicional de outro decreto federal, que 
desfigurava o território Yanomami fragmentando-o em 19 “ilhas” descontínuas e 
nelas permitindo a prática do garimpo. Desde o início, a CCPY visa a compor uma 
ampla rede multiprofissional e multi-institucional, gradativamente formada por 
colaboradores de diferentes regiões do país e do mundo, alguns deles eventuais, 
outros relacionados aos Yanomami há décadas.

O documento “Parque Indígena Yanomami: proposta e justificativas” (CCPY, 
1979) é o primeiro resultado dessa rede colaborativa, tendo como vértice a recém-
criada comissão. A proposta é respaldada no ideário transnacional do período, no 
qual os Yanomami são referidos como uma das últimas grandes “nações”8 indígenas 
sem contato permanente com os “brancos”. Essa condição a ser resguardada marca 
o modelo de saúde proposto pela CCPY, relativo a povos descritos como de contato 
recente ou em isolamento (Selau et al., 1988).

As “considerações médicas” e as linhas para um programa de saúde são 
itens da proposta, mas também transversais à sua escritura (CCPY, 1979: 35). Como 
acontece a outros documentos produzidos pela CCPY e organizações parceiras, as 
fotografias de Andujar compõem o argumento. Evocam o Yanomami idílico, ora 
“intocado”, ora “corrompido” pelo contato com peões, garimpeiros e missionários. 
A proposta coligia toda informação disponível sobre epidemias e outras violações: 
dados anteriores do Plano Yanoama, de missionários e matérias de jornais, asso-
ciados a trabalhos históricos, antropológicos e linguísticos.

A proposta de demarcação do parque é concomitante àquela sobre a 
adoção de um programa permanente de saúde. Seja instaurada ou como ameaça 
permanente, a epidemia, a urgência em intervir sobre ela, é seu fundamento. 
Associadas, essas ideias contaminam artigos antropológicos, filmes, matérias jorna-
lísticas, relatórios da Associação Brasileira de Antropologia (ABA) e manifestações 
de organizações civis ao redor do mundo. Muitas delas são replicações da proposta 
do parque, divulgando transnacionalmente a mobilização.9

Ramos e Taylor, residindo fora do Brasil, intensificam relações com pes-
soas e organizações internacionais do campo de direitos de povos indígenas, como 
a Survival International, o Anthropology Resource Center (ARC) e o International 
Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) (Entrevista de Alcida Rita Ramos, 2019). 
Essas organizações publicam estudos sobre as “condições de saúde e território” e 
sua implicação sobre o “genocídio Yanomami” no Brasil e na Venezuela (Lizot, 1976; 
Migliazza, 1978; Colchester, 1985).

Os antropólogos também organizam uma significativa publicação sobre o 
Plano Yanoama, editada pelo IWGIA, tratando dos efeitos epidêmicos catastróficos 
dos projetos desenvolvimentistas e descrevendo o PY, até sua suspensão repentina 
(Taylor & Ramos, 1979). Com adoecimentos, mortes e a penetração dos “brancos” 
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agravadas, encerram o documento com a proposta da CCPY para o parque, reafir-
mando a necessidade de adoção de um programa de saúde que fosse permanente.

Esse documento serve, inclusive, como subsídio para a formulação de 
denúncia contra o Brasil à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em 
1980. A acusação é a de negligenciar diversos direitos fundamentais Yanomami, 
entre os quais sua proteção diante dos efeitos epidemiológicos da construção da 
Perimetral e das invasões de garimpeiros, falhando em assegurar sua sobrevivência 
por meio do reconhecimento do parque (AAA/ARC/ILRC/SI/SI EUA, 1980).

A interação entre saúde e território marca também a pauta da Assembleia 
Mundial de Saúde (WHO, 1978), com ênfase na assistência primária à saúde, em 
sua concepção ampla, revalorizando experiências locais de participação comuni-
tária, em territórios específicos (Verani, 1999: 3; Langdon & Cardoso, 2015). Por 
sua vez, ações de saúde entre povos indígenas eram tão mais efetivas quanto mais 
próximas de seus modos de vida, apenas possíveis dentro de territórios íntegros 
e resguardados.

A causa Yanomami era uma síntese de uma e outra diretriz, com visibili-
dade peculiar. Uma articulação transnacional em torno dela converge com o espírito 
de sanitaristas brasileiros, que atuam junto à CCPY, em diferentes momentos de 
suas trajetórias profissionais, ocupando cargos diversos, em instituições diversas 
(Pontes et al., 2019).

Desde a primeira publicação da proposta do parque até 1986, a CCPY e a 
Funai formalizam alguns convênios para atendimento à saúde. Apesar de a atenção 
estar sob a competência formal do órgão tutelar, organizações da sociedade civil 
conveniadas atendiam indígenas em diversas regiões do país (Selau, 1992).10 Esse 
arranjo, embora considerado insatisfatório pelos movimentos indígena e indige-
nista, anuncia a transformação nos mecanismos de gestão de políticas públicas 
pelo Estado (ver capítulo de Barroso nesta coletânea) em um modelo “interessante” 
(Oliveira, 1993: 9), baseado em convênios com a Funai.

Por um lado, a Funai definia contratualmente ações, estratégias, formas 
de monitoramento e avaliação, cronogramas de viagem e competências institu-
cionais dos envolvidos. Com muita precariedade, fornecia alguma infraestrutura, 
recursos materiais e humanos, harmonizando a participação de outras instituições 
públicas, como a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam) e a 
Central de Medicamentos (Ceme). Por outro lado, e contava-se com isso, os con-
vênios permitiam à CCPY acionar outros profissionais e instituições nacionais e 
internacionais, dependendo de uma capacidade quase interpessoal da organiza-
ção em gerar parcerias e financiamentos supraestatais, sem os quais pouco seria 
possível (Oliveira, 1993).

Desde o início dos convênios, o atendimento sanitário é descrito como 
um Programa Interdisciplinar de Saúde (CCPY & MDM, 1985; CCPY, 1985a). Na 
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medida da complexidade territorial e sociodemográfica Yanomami, uma cobertura 
satisfatória recomendava a colaboração de universidades e centros de pesquisa, de 
disciplinas diversas. Do convênio inaugural (1979-1980) resulta o Primeiro Levan-
tamento das Condições Médico-Sanitárias dos Yanomami (1980-1981), acordado 
entre a CCPY e a Escola Paulista de Medicina (EPM), por meio de contatos pes-
soais entre Claudia Andujar e Roberto Baruzzi,11 e financiado pelo IWGIA (CCPY, 
1981b). Dele participam Rubens Brando,12 formado pela EPM e um dos fundadores 
e vice-presidente da CPI-SP (Garcia, 1983), Francisco Vanin Pascalicchio, o Pasca, 
médico-residente da EPM, e a própria Andujar, descrita como “fotógrafa-pesqui-
sadora” (CCPY, 1981a: 2).

Traçando um panorama crítico das ações de saúde existentes, o levanta-
mento apresenta critérios e preocupações relevantes para as ações de saúde que 
viriam a ser planejadas pela CCPY. O atendimento da Funai padecia de descontinui-
dades administrativas e alta rotatividade de pessoal. Os poucos funcionários que 
falavam as línguas Yanomami estavam fixados em postos distantes dos indígenas, 
o que dificultava seu acesso e sua “participação” nos atendimentos (CCPY, 1981a: 
7). O monitoramento epidemiológico era deficiente, mesmo em áreas de missões 
religiosas. O diagnóstico era o de que nem a Funai, nem as missões poderiam aten-
der satisfatoriamente os Yanomami (CCPY, 1981a). 

Os estudos são complementados no “Relatório Yanomami 82: situação 
de contato e saúde, recomendações para a criação e estruturação do Parque Indí-
gena”, financiado pelo ARC e o IWGIA. Peça política modelar para os relatórios de 
saúde subsequentes, sempre comprometidos com a criação do parque, o relatório 
é também uma carta de intenções da CCPY, afirmando seu desejo em centralizar a 
implantação das recomendações e ações de saúde ali sugeridas (CCPY, 1982: 186). 
Sua composição revela o hibridismo das redes arregimentadas pela causa Yanomami, 
já naquele momento (CCPY, 1982: 2-4). Os pesquisadores eram de diferentes áreas: 
antropólogos, como Alcida Ramos e Kenneth Taylor, para a região do Auaris; Bruce 
Albert, já como antropólogo, para os estudos da região do Toototobi e Catrimani, 
e linguistas. Para as pesquisas médicas, além de Brando e Pascalichio, contribuem 
Mario Morais e Rubens Belfort, com estudos sobre a oncocercose (Belfort & Morais, 
1979). Os dados sobre contato foram os levantados por Andujar ao longo de dez 
anos. Mapas e informações sociodemográficas sobre os Yanomami do Catrimani eram 
de Zacquini. A “etno”-geógrafa Pierrette Ziegler-Birraux13 divide a introdução do 
relatório com Andujar e os antropólogos Eunice Durham e Carlos Alberto Ricardo, 
doravante Beto Ricardo, são citados como colaboradores.

Impactando a estruturação das ações, croquis traçam os trânsitos Yano-
mami por zonas progressivamente concêntricas, abrangendo suas andanças rotinei-
ras e mais esporádicas, até alcançarem comunidades e sub-regiões diversas (CCPY, 
1982). Se não pela precariedade de recursos humanos, a sociopolítica Yanomami 
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determinava desde então que as ações de saúde considerassem uma cartografia 

“etnossanitária”. As “áreas de relações intercomunitárias” (ARI), “subáreas” e 

“sub-regiões”, como seriam definidas mais tarde, respondiam à organização afeti-

vo-espacial dos Yanomami e de suas relações com as diferentes instituições respon-

sáveis pelas ações de saúde, em cada uma dessas áreas (FNS, 1991; CCPY, 1992).

Em um manual de campo, a ARI é definida como “mais ou menos a área 

de abrangência do posto onde os grupos que moram a até 3 dias de caminhada 

mantêm relações de amizade ou inimizade e se visitam pelo menos 3 vezes ao ano”, 

uma divisão um pouco fluida e mais “nossa” do que “deles”, advertem (CCPY, 1992: 

13). As “subáreas” eram agrupamentos de diferentes malocas, segundo alguns 

critérios: instituição responsável e sua “área de influência” (no caso de ser mais de 

uma, a qualidade de suas relações interinstitucionais); acessibilidade sazonal, de 

modo a otimizar o trânsito e cobertura das equipes; áreas de influência de garimpo 

e áreas intersticiais entre a influência de missões religiosas ou outras instituições.

As ações de saúde não podiam “comprometer outras esferas de sua vida, 

como o delicado equilíbrio de sua geopolítica”, como apontariam Ramos e Menegolla 

(CCPY, 1991a: 8). Um tal modo de ação remete à participação de antropólogos e 

outros agentes que conheciam os Yanomami de longa data, não apenas traduzindo 

ou mediando, mas participando do modo de ser das ações de saúde.

Com a construção de “Postos de Controle”, em locais estratégicos, visa-

va-se a preservar os indígenas do contato direto e desencorajar suas excursões até 

os “brancos”. O fundamento era médico: nas análises epidemiológicas os “graus 

de contato” correspondiam a maiores invasão, incidência de doenças e morbidade 

(CCPY, 1982: 182-183).

Essas considerações estão replicadas nas denúncias transnacionais, em 

que os Yanomami são descritos como um povo isolado, exposto a violações e epide-

mias que exigiam a demarcação da terra e a adoção de um “programa permanente 

de saúde” (UN, 1983: 1). Caso contrário, era inevitável seu “genocídio”, como 

afirmam Andujar e Carneiro da Cunha em carta aberta ao ministro do Interior, 

“referente aos 10.000 Yanomami ameaçados de extinção”, concluída com a frase: 

“não haverá ‘progresso’ que possa justificar a dizimação dos índios Yanomami” 

(CCPY & CPI-SP, 1980).

No início de 1983, a Funai e a CCPY se articulam à entidade francesa 

Médecins du Monde (MDM), esboçando um “Projeto Médico Piloto”, com duração 

de quatro meses, base para o convênio formal entre as instituições em 1984 (CCPY 

& MDM, 1985: 1, 6), assim como para convênios posteriores entre Funai e CCPY, 

até 1986 (Funai & CCPY, 1986). Após percorrerem a área Yanomami, em julho de 

1983 acontece um encontro para avaliação em Boa Vista, com o suporte da Funai. 

Com base em um diálogo entre diferentes saberes e competências na atenção, são 
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elaboradas recomendações nas quais diretrizes interdisciplinares se somam àquelas 
usuais, de qualquer programa de saúde (CCPY & MDM, 1985: 6). 

Além das conveniadas, participam desse encontro três indígenas, entre os 
quais Davi Kopenawa, funcionário da Funai, já próximo aos fundadores e às ações 
da CCPY, o bispo dom Aldo Mongiano, pela Diocese de Roraima, e representantes 
das missões evangélicas. Pelo então território federal de Roraima, estavam a Secre-
taria de Saúde e a Secretaria de Cultura, cuja representante era uma missionária 
da Consolata, com amplo conhecimento sobre os Yanomami.14

A tônica eram as dificuldades de transporte, com carros, aviões, helicóp-
teros e horas de voo insuficientes dificultando o acesso a regiões mais remotas ou 
onde não havia missões. Mesmo onde as havia, nem sempre era possível compati-
bilizar as demandas de atendimento com seus cronogramas fixos, comprometendo 
o acesso a comunidades distantes. A Casa do Índio de Boa Vista, unidade de tra-
tamento e trânsito de doentes mantida pela Funai, era precária, de sua estrutura 
física às limitações diagnósticas e de atendimento. Os participantes do encontro 
recomendam o uso de intérpretes e uma alimentação adequada aos “hábitos 
alimentares dos indígenas”, ao lado da adoção de expedientes padronizados de 
registro do fluxo de pacientes (CCPY & MDM, 1985: 10).

Para aprimorar a “atenção médica local”, observam, era preciso aprender 
a língua dos diversos subgrupos e elaborar material didático com base na “cultura 
Yanomami” (CCPY & MDM, 1985: 6). O treinamento de indígenas como “auxiliares 
de saúde” é citado como importante elo entre equipes médicas e comunidades e 
forma de superar, talvez, as dificuldades de identificação dos pacientes, dado que 
os Yanomami jamais pronunciavam seus nomes próprios, quando perguntados 
(CCPY & MDM, 1985: 7). 

O Programa Interdisciplinar de Saúde (CCPY & MDM, 1985), essencial-
mente coordenado pela CCPY, compreendia ações mais estritamente biomédicas 
e aquelas culturalmente específicas, sob a forma de “manuais de campo”. Alguns 
exemplos são o “manual de frases úteis em Yanomami”, com línguas de diferentes 
subgrupos, traduzidas para o português, francês e inglês (CCPY, 1984), uma exigên-
cia da multi-institucionalidade da atenção. O manual Saúde Yanomam, financiado 
pela Oxfam (Oxford Committe for Famine Relief) e pela Norad (Norwegian Agency 
for Devlopment Cooperation), inicia-se com a narrativa de um xamã desconsolado, 
incapaz de salvar seus parentes das epidemias causadas pela Perimetral, e reco-
menda a associação da terapia xamânica à biomedicina (CCPY, 1985b). 

Mais que respeitar, associar as duas “medicinas” e seus respectivos espe-
cialistas – o médico e o xamã –, valorizando laços entre equipes e comunidades, era 
preocupação desse modo de atenção (Entrevistas de Menegolla, 2018; Pellegrini, 
2018, 2019 e Lobo, 2018). Após um atendimento compartilhado, profissionais da 
CCPY detalham as narrativas do paciente sobre seus padecimentos e observam: 
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“esta experiência inicial de atuação de duas medicinas foi de fundamental impor-
tância tanto do sucesso terapêutico como da aceitação/integração da nova equipe 
à vida das pessoas dessa região” (CCPY, 1991b: 4).

A exigência de um trabalho interdisciplinar e da intermedicalidade perma-
nece como cláusula naquele que seria o último convênio formal entre Funai, CCPY 
e, por intermédio desta, a MDM e outra afiliada, antes da expulsão das equipes 
da área (CCPY & MDM, 1985; Funai & CCPY, 1986). Como assessora permanente 
da CCPY, Alcida Ramos coordena o Projeto Interdisciplinar Yanomami, produzindo 
estudos antropológicos e linguísticos para adequar as ações de saúde às “caracte-
rísticas culturais” Yanomami (Ramos, 1984: 3).

A multi-institucionalidade, condição ao mesmo tempo logística e da 
sociopolítica indígena, por outro lado, colocava o desafio de concertar ações 
heterogêneas, estimulando a criação de mecanismos de participação social 
paritária com os indígenas, como o Núcleo Interinstitucional de Saúde Indígena 
(Nisi). Considerado o precursor do controle social (Magalhães, 2001b), segundo os 
entrevistados o Nisi surge no curso frenético das epidemias e crescente afluxo de 
profissionais, de diferentes nacionalidades e instituições, envolvidos na atenção 
aos Yanomami e a outros povos da região (Entrevistas de Marcos Pellegrini, 2018 
e Lêda Leitão, 2019). “Cada um com sua ideia maravilhosa” (Entrevista de 
Marcos Pellegrini, 2019), era preciso um modo de avaliar diferentes propostas, 
com a participação de indígenas, e de outros especialistas nas condições locais e 
independentemente de afinidades interpessoais.15

Na perspectiva nacional e, particularmente, regional, os profissionais rela-
cionados à CCPY, sobretudo os estrangeiros, eram duramente criticados por setores 
da política, economia e imprensa anti-indígenas, por sua vez harmonizados com 
instâncias federais dos três poderes. Talvez por sua compreensão singular sobre 
as práticas de cuidado, não eram vistos como “tão médicos”, fosse pela sociedade 
local, fosse por funcionários da Sucam (Entrevista de Ivone Menegolla, 2018). De 
certo modo, suas práticas de saúde e o comportamento engajado, entre si e com os 
Yanomami, em campo ou na cidade (Entrevista de Lêda Leitão, 2019), contrastavam 
com os expedientes da biomedicina clássica. 

Boa parte daqueles com atuação regular entre os Yanomami vinha de 
experiências prévias em medicina comunitária e com outras minorias populacio-
nais, e relata a insuficiência dos expedientes aprendidos nas universidades para 
lidar com o que viam e viviam em campo (Entrevistas de Ivone Menegolla, 2018, 
István Varga, 2018 e Maria Gorete Selau, 2019). Tanto para a compreensão dos 
problemas de saúde quanto para as intervenções, precisavam considerar fatores 
socioculturais, determinantes e perfis específicos de saúde dos diferentes povos 
atendidos (Varga, 1991: 25).
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Esses questionamentos, enfatiza Menegolla, viriam no “burburinho” da 

saída do regime militar, do “enfoque de Alma-Ata” (WHO, 1978), das discussões 

sobre os determinantes sociais do adoecimento e sobre a Reforma Sanitária (Entre-

vista de Ivone Menegolla, 2018). Em campo, ao “pé de fogueira”, as preferencial-

mente pequenas equipes multidisciplinares, com médicos e antropólogos como 

Bruce Albert e Alcida Rita Ramos, discutiam ideias pouco mais tarde expressas na 

planificação do DSY, como aquelas de “polos-base” e do próprio “distrito”, como 

modos alternativos de organizar e delimitar ações de saúde, para além “dos limites 

municipais e estaduais e federais” (Entrevista de Ivone Menegolla, 2018). 

Do local ao global: sobre redes e mobilizações

Essas ideias sobre um modelo mais efetivo de atenção que aproximavam 

profissionais envolvidos na atenção dos indígenas e dos contextos locais também 

estão relacionadas à efervescência da política e economia brasileiras do período e 

seus efeitos, inclusive sanitários, sobre povos indígenas e seus territórios, princi-

palmente na Amazônia. Iniciativas como o Projeto Calha Norte (PCN), confidencial-

mente aprovado pelo governo em 1985, propondo a ocupação militar da região, a 

exploração de seus recursos e a intervenção sobre a política indigenista do país, 

agravam a vulnerabilidade de indígenas em diversos aspectos (Oliveira, 1991).

No mesmo ano, Alcida Ramos e Claudia Andujar, pela CCPY, e um parla-

mentar da Comissão do Índio da Câmara dos Deputados pedem ao general Bayma 

Denys, principal estrategista do PCN, o reconhecimento do Parque Yanomami 

como único modo de preservar a saúde dos indígenas. A proposta é recusada, sob 

a alegação de que, por se tratar de região de “fronteira”, ameaçaria a “segurança 

nacional” (Boletim Urihi, 1987).

Agentes e ações em saúde e território em torno dos Yanomami fazem parte 

dessa situação global e respondem também a ela. O compartilhamento de pautas 

e estratégias contribuía para o estreitamento dos nós das redes entre indigenistas 

multiprofissionais, indígenas nas aldeias e suas organizações. 

Ao longo de toda a década de 80, a equipe multidisciplinar da CCPY, cir-

cunstancialmente composta por outros profissionais e instituições acionados pela 

organização, os Yanomami e também a UNI vão progressivamente compondo arti-

culações. Davi Kopenawa já atuava junto às equipes de saúde da CCPY – além de 

auxiliar de diversas formas, ele seria o idealizador do Projeto de Saúde do Demini, 

“administrado” pela CCPY (Albert, 1991: 1) –, mas foi a aproximação entre os Yano-

mami e a UNI que lhes permitiu somar forças, nacional e localmente, com outros 

povos indígenas e também com os povos do lavrado: “eu aprendi [a fazer ‘o branco’ 
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e o governo ouvir] com outras lideranças (...) Macuxi, Wapichana. Eu aprendi com 
o tio Raoni e Ailton Krenak também”, diz Davi Kopenawa (Entrevista, 2018).

Em junho de 1985, a UNI estreia um programa de rádio transmitido da 
Universidade de São Paulo e apresentado por, entre outros indígenas, Ailton Kre-
nak. O Programa de Índio tentava colocar aldeias em comunicação com núcleos 
urbanos, divulgando da cultura de diferentes povos brasileiros e análises críticas 
sobre acontecimentos nacionais e internacionais com impacto sobre suas terras a 
denúncias de violações, algumas em tempo real (sobre o Programa de Índio, ver o 
capítulo de Pappiani e o capítulo 13 desta coletânea).

No Programa de Índio era inevitável a ênfase nos temas da saúde e do 
território, nos quais as desfavoráveis condições sociopolíticas do país levariam a 
que os Yanomami tivessem destaque progressivo ao longo dos anos de sua difusão. 
Desde as primeiras edições, o Programa de Índio registra a expulsão, pelos indíge-
nas, de três frentes de garimpeiros16 e as consequências sanitárias da Perimetral, 
que deixaram indígenas em estado grave na Casa do Índio mantida pela Funai em 
Manaus.17 Entre 1985 e 1989, em diversos programas, indígenas em suas comu-
nidades, médicos, antropólogos e outros envolvidos na atenção sanitária da CCPY 
e na luta pelo território denunciam epidemias e discutem a saúde Yanomami.18

Um marco da referida aproximação é a colaboração entre Ailton Krenak 
e Claudia Andujar, envolvendo a UNI, a CCPY, comunidades Yanomami, indígenas 
do lavrado e diversos representantes do Estado brasileiro, com a participação do 
senador Severo Gomes, todos reunidos na 1ª Assembleia Permanente Yanomami, 
sediada no Posto Indígena Demini, em 1986 (Boletim Urihi, 1986).19 Nacionalmente 
mais articulados, indígenas no Brasil e em outros países da América Latina também 
se aproximam de entidades ambientalistas internacionais e instituições financia-
doras do “desastre” causado por projetos para “desenvolver” o Terceiro Mundo.20

Ailton Krenak, como representante da UNI, recebe um prêmio em 
Washington, nos EUA, durante um encontro para denunciar as violações de obras 
financiadas pelo Banco Mundial e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID).21 Pressionado, o BID passa a determinar que o Estado brasileiro adapte os 
Planos de Ação Provisórios (PAPs) do Programa de Proteção ao Meio Ambiente e 
às Comunidades Indígenas (PMACI), condicionais do financiamento de obras, ao 
caráter “pluricultural” e “multiétnico” do país, antecipando as determinações da 
Constituição Federal de 1988 (Diniz, 1994: 112).

O entrelaçamento das ideias de especificidade cultural, saúde e território, 
presente nas ações de saúde, do PY à CCPY, ganha corpo no debate nacional, aden-
sando as estabelecidas convergências entre movimentos indígenas e o ideário da 
Reforma Sanitária (Pontes et al., 2019). As associações entre indígenas, indigenistas 
e suas organizações têm trilhas traçadas quando acontece a 8ª Conferência Nacional 
de Saúde, que delineia o Sistema Único de Saúde (SUS) e na qual se determina a 
realização da 1ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio (1ª CNPSI). 
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A “equipe de campo” multidisciplinar da CCPY contribui para a 1ª CNPSI 
com um documento de sua autoria, contando com o auxílio das diversas instituições 
envolvidas nas ações de saúde (CCPY, 1986: 1). O documento, posteriormente 
publicado na histórica edição especial da revista Saúde em Debate (Selau et al., 
1988), termina com a ideia de que a “medida de saúde preventiva básica” é a 
demarcação do parque e a “proibição” do “contato indiscriminado” com os “brancos” 
(CCPY, 1986: 26). Ao final do encontro, de acordo com as aspirações de indígenas, da 
UNI e de ONGs atuantes na saúde, é tomada a decisão de retirar a atenção indígena 
da competência da Funai, com a proposta de que fosse assumida pelo futuro órgão 
gestor do SUS e neste centralizada (Langdon, 2004; Santos et al., 2008; Cardoso 
et al., 2012).

A articulação entre diversos profissionais e instituições relacionados à 
saúde e o movimento indígena fica clara com a participação da UNI na composição 
dos painéis da 1ª CNPSI (Entrevista de Ana Maria Costa, 2018). O Programa de Índio 
cobre o evento, promovendo discussões sobre os efeitos epidêmicos dos projetos 
de desenvolvimento e entrevistando diversas lideranças, como Raoni, profissionais 
da saúde indígenas e Sergio Arouca, então presidente da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz).22 No mês seguinte, a instituição consagra um convênio formal com a 
CCPY, assinado por Andujar e Arouca em janeiro de 1987 (CCPY & Fiocruz, 1987). 

No fatídico ano de 1987 havia uma conjuntura de forças aliadas, entre 
profissionais, instituições e entidades diversas. Um movimento indígena preocupado 
em enfeixar a comunicação entre distintos segmentos e regiões do país e fora dele, 
fornecendo informação crítica e amplificando denúncias. Essa rede trazia a público as 
perspectivas dos indígenas e indigenistas sobre os acontecimentos, articulava reu-
niões com políticos, auxiliava na organização de representações perante o Ministério 
da Saúde, participando de sessões da Câmara e de outros fóruns governamentais. 
No que diz respeito aos episódios político-sanitários Yanomami, a UNI, associada 
a representantes de alguns de seus diferentes subgrupos, estreitara relações com 
pessoas e instituições-chave, incluindo senadores da República e membros do 
Ministério Público.

Em contrapartida, postos militares e pistas de pouso se multiplicam e 
penetram a área Yanomami, o que torna mais frequente o contato com os “brancos”, 
mais “ameaçada”23 sua saúde e abertos os caminhos às invasões que se seguiriam. 
À frente da Funai estava Romero Jucá, em escalada para o governo do vindouro 
estado de Roraima e sob a égide do “desenvolvimento” da região. 
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A Ação pela Cidadania (APC) e o Plano Emergencial de 
Atenção à Saúde Yanomami (Peasy)

Em meados de 1987, dispara a presença de garimpeiros e mineradoras 
entre os Yanomami. Afluem para Boa Vista milhares de garimpeiros; instalam-se 
lojas de ouro, comércio, bares, restaurantes. Diariamente, aviões transitam entre 
a área indígena e a cidade. 

Em pouco tempo, os “índios” rompem a invisibilidade sob a qual viviam 
diante da sociedade local (Entrevista de Lêda Leitão, 2019). O obstáculo que repre-
sentavam ao “desenvolvimento” da Amazônia nos conflitos com garimpeiros vira 
o centro dos debates cotidianos. E eles passam a ter nome – Macuxi, Wapixana, 
Yanomami –, a articular demandas sobre direitos constitucionais e a exigir ações 
do Estado (Entrevista de Leda Leitão, 2019).

Em meio a essa ebulição, com efeitos epidêmicos, todos os envolvidos “na 
proteção cultural e sanitária dos Yanomami”, fundamentalmente os membros da 
CCPY e de missões católicas, são abruptamente retirados da área (Ramos, 1993: 7; 
Entrevista de Ivone Menegolla, 2018). São alegadas razões de “segurança nacional” 
naquele espaço de “fronteira”, depois que um conflito vitima cruelmente quatro 
indígenas e culmina na morte de um garimpeiro (CCPY, 1988).24

Sem sucesso, Davi Kopenawa, chefe do Posto Indígena Demini, escreve 
uma carta ao presidente da República, pedindo o retorno de missionários e das 
equipes de saúde da CCPY: 

A CCPY está disposta a atender em lugares em que outros não vão. (...) Senhor 

Presidente, seu amigo Davi Kopenawa Yanomami espera que esta carta colo-

que claramente meu pensamento e aquele de meus parentes. Agora aguardo 

uma solução definitiva na remoção dos garimpeiros de toda a área Yanomami. 

(Kopenawa, 1987)

Em uma carta à antropóloga Berta Ribeiro, Maria Gorete Selau, médica 
da CCPY, descreve a “situação calamitosa” instalada pelas mineradoras, com epi-
demias de gripe subitamente se espraiando por diferentes regiões. A médica se 
ressente de sequer mencionarem que aqueles expulsos eram parte de “uma equipe 
médico-sanitária, com programa diferenciado para populações não contatadas”. Um 
único médico, vinculado à Funai, tinha acesso à área: filho do deputado Mozarildo 
Cavalcante, firme opositor da causa Yanomami, ele aparecia uma vez ao ano ou 
após os “massacres”, para “fazer a necrópsia” (Selau, 1987).

Com a expulsão, cria-se um vácuo nas informações epidemiológicas, entre 
1987 e 1990 (Varga, 1990). Para uma jornalista ativista, relacionada a Albert desde 
a fundação da CCPY, no lugar de impedir o “genocídio”, Jucá tratou de “retirar da 
área suas testemunhas” (Moreira, 1991: 162; Kopenawa & Albert, 2010).
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Convênios rompidos, a CCPY convoca médicos, antropólogos, funcionários 
e representantes de instituições de direitos indígenas, para juntos criarem estratégias 
de enfrentamento da situação (CCPY, 1987a). Estavam presentes, entre outros, Ailton 
Krenak (UNI), Beto Ricardo (Cedi), Manuela Carneiro da Cunha (ABA) e o antropólogo 
Robin Wright, pelo Indian Law Research Center, instituição com destaque na causa 
Yanomami (Entrevista de Alcida Rita Ramos, 2019). As deliberações sinalizavam a 
potência dessa espécie de estado de exceção de direitos vários, em que adoeciam 
e morriam os Yanomami, para impulsionar uma pauta maior de direitos de povos 
indígenas no país – como as discussões sobre o texto constitucional – e fora dele, 
com a participação de indígenas e de suas organizações.

Uma publicação coletiva é projetada para o ano de 1988. A campanha do 
Parque Yanomami introduzia o volume, seguida de pequenos artigos, entre os quais 
os de Shelton Davis, Ailton Krenak, Beto Ricardo e Manuela Carneiro da Cunha, 
um ensaio fotográfico de Claudia Andujar, um relatório de saúde e testemunhos da 
equipe de saúde e dos Yanomami (CCPY, 1987a). Planeja-se também o documento 
“Saúde Yanomami 1988”, com o objetivo de “alertar a opinião pública” sobre os 
prejuízos à “autonomia” e saúde dos Yanomami havidos desde o contato mais 
sistemático, nos anos 80 e, finalmente, “sobre a necessidade de implantação de 
uma Política de Saúde apropriada à realidade social e cultural dos Yanomami e às 
suas diferentes situações de saúde/contato” (CCPY, 1987b: 3).

Uma organização rígida e burocrática dos serviços de saúde estaria em 
completo desacordo com a realidade de povos indígenas, ainda mais se “recém-
contatados” (CCPY, 1987b: 4). Para sua efetividade, era preciso “complementar” o 
modelo assistencial “centralizado”, conforme a CCPY classifica a atuação das missões 
religiosas e da Funai, com aquele “descentralizado”, como os integrantes da CCPY 
definem sua própria atuação, marcada por viagens de campo e pela “mobilidade” 
(CCPY, 1987b: 4).

O colapso epidêmico estimula Krenak a propor um fórum de saúde indí-
gena, uma espécie de comissão sanitária móvel, para qualificar situações de violação 
e divulgar seus pareceres nacional e internacionalmente, junto à OMS (CCPY, 1987a). 
Com essa intenção, entre 1989 e 1991 a UNI chega a criar o Grupo de Trabalho 
de Saúde Indígena (GTSI), coordenado pelo médico István Varga, da Secretaria de 
Saúde do Estado de São Paulo (Varga, 1991). No bojo da crise Yanomami, o GTSI, 
com constituição multi-institucional, prestaria consultoria ao Banco Mundial, 
atravessando o plano local e aproximando aspirações do movimento indígena e 
indigenista das políticas de saúde e de “desenvolvimento” no país.25

As invasões se intensificam no território Yanomami. Chegam a ser estima-
dos 40 mil garimpeiros dentro da área. Multiplicam-se as pistas clandestinas e as 
invasões por via aérea, trazendo pessoas, mantimentos e maquinários para o garimpo. 
No Toototobi, havia acampamento de prostitutas (Albert, 1991). Ocorrem massacres:
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Entrou 40 mil garimpeiros. Quem liberou isso foi a autoridade presidente da 
Funai. [O] presidente da Funai era pra cuidar o meu povo indígena, mas ele não 
cuidou. O governo, aquele tempo, era governo José Sarney (...) Quando entrou o 
garimpeiro, entrou a doença: malária, gripe, tuberculose e câncer e outra doença 
que ninguém conhece. Não tinha doença ainda, lá na terra Yanomami. (...) Fize-
ram uma pista, assim, 131 pistas clandestinas. Aí começaram a trabalhar, cavar 
buraco nos igarapés. Aí a sujeira sai, mata peixe, contamina a água. (...) E também 
mataram 16 Yanomami,26 com tiro. Então, assim que aconteceu. (Entrevista de 

Davi Kopenawa, 2018) 

Tão logo expulsos, havia reinvasões, como no Paapiú, onde os garim-
peiros estavam autorizados pelo administrador regional da Funai, o mesmo que 
pressionava as equipes de saúde questionando a presença de “estrangeiros”, como 
Albert (Menegolla, Albert & Costa, 1990: 16). O funcionário utilizava aeronaves de 
empresários de garimpo para transporte de pessoal e de materiais para as ações de 
saúde (Francisco et al., 1990; Francisco, 1990). 

A invasão garimpeira, a expulsão das equipes de saúde e as epidemias 
juntam-se a acordos e medidas jurídicas, todos no sentido da disposição de setores 
do Estado em usurpar terras e minar vidas indígenas, próximo à promulgação da 
Constituição Federal. Romero Jucá faz um convênio com o Departamento Nacional 
de Pesquisas Minerais (DNPM), criando “Parques” e “Florestas Nacionais” (Flonas) 
que podiam ser explorados e garimpados, dentro das terras Yanomami. Nos termos 
de uma “expropriação ecológica” (Albert, 1992: 51), as Flonas formariam, segundo 
Romero Jucá, um “cinturão de defesa da integridade física e cultural indígena” (GTI, 
1988), um “cinturão verde” (Moreira, 1991: 263).

Com o território Yanomami bloqueado, o médico István Varga é contatado 
por Ailton Krenak e Claudia Andujar, em São Paulo. Sob disfarce, é levado à área pela 
Organização de Garimpeiros de Boa Vista (Varga, 1988). Mesmo tendo despertado 
a desconfiança dos garimpeiros, Varga consegue voltar a Boa Vista com extensas 
gravações sobre a situação. Dessa forma pouco convencional são, então, reunidas 
as primeiras informações in loco sobre a distribuição dos garimpos e as condições 
de saúde dos Yanomami durante o estado de exceção (Varga, 1988; Entrevista de 
István Varga, 2018). 

Uma rede já conhecida de atores se mobiliza. Beto Ricardo, Claudia Andu-
jar, dom Aldo Mongiano, Ailton Krenak, Ivone Menegolla, Marcos Pellegrini e Ulisses 
Confalonieri, ainda com o auxílio do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), com-
pilam um relatório-denúncia que é entregue ao presidente da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) da Corrupção pelo Centro de Assessoramento às Populações 
Indígenas Brasileiras (Capib). O dossiê da Capib, intitulado “Corrupção e atuação 
genocida da Funai”, tem anexada a denúncia da “intenção genocida do órgão tutor”, 
elaborada, entre outros, por Menegolla, Pellegrini e Confalonieri (Capib, 1988).
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A CCPY, em conjunto com o Inesc, organiza outro relatório sobre o con-
flito com garimpeiros, apontado como a causa da expulsão das equipes de saúde, 
com uma sinopse de notícias sobre o período (CCPY, 1988). Como anexo, há uma 
representação conjunta da CCPY e ABA ao procurador-geral da República. 

Tendo as epidemias e violações como temas centrais, a representação induz 
a Procuradoria-Geral a determinar a visita de uma comitiva da Ação pela Cidadania 
(APC) à Casa do Índio de Boa Vista (Funai) e à área indígena Yanomami, em junho 
de 1989 (APC, 1989), poucos meses depois de Davi Kopenawa receber o Prêmio 
Global 500, da ONU.27 O grupo constata in loco e por meio de depoimentos dos 
indígenas as violações de direitos e o concerto de forças entre garimpeiros, empre-
sários, setores jurídico, militar e político com atuação e/ou interesse local, voltado 
para o genocídio dos Yanomami: “[no Paapiú, os garimpeiros] estão destruindo física, 
moral e culturalmente os habitantes da maloca que se encontra ao lado do campo 
de pouso” (APC, 1989: 13). Aparentemente sem o controle do governo federal28 
e com leis próprias, a área Yanomami é descrita como um “novo país” dentro do 
Brasil (APC, 1989: 21). 

A APC restaura o acesso à área, reunindo especialistas – muitos que já 
atuavam ali – em viagens para diagnosticar a situação e atender emergencialmente 
os indígenas. A divulgação da tragédia, em andamento, mobiliza a sociedade civil e 
diversos setores do Estado, com destaque para a participação de indígenas e suas 
entidades cada vez mais organizadas, estimulando a adoção de um plano emer-
gencial para atendê-los.

O Boletim Yanomami Urgente de outubro de 1989,29 “Os índios Yanomami 
se mobilizam”, destaca a participação do Núcleo de Direitos Indígenas (NDI)30 ao lado 
da CCPY, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e da APC, junto ao Ministério 
Público. Uma comitiva de indígenas da UNI, um médico e um jornalista da Folha 
de S.Paulo vão até os Yanomami, em viagem noticiada pelo Programa de Índio (ver 
o capítulo de Pappiani e o capítulo 13 nesta coletânea).

Logo após a visita, os Yanomami de algumas regiões, como o Demini, Aju-
ricaba e Catrimani, incluindo Davi, reúnem-se em Boa Vista para exigir a retirada 
dos garimpeiros de suas terras e o reconhecimento da íntegra de seu território. Não 
são recebidos pelo governo de Roraima ou pela Funai local. 

Após intensas mobilizações locais e articulações nacionais com instituições 
e indígenas de outros povos, reunidos em Goiânia para uma Assembleia do Cimi, a 
ação coletiva planeja visitar o Congresso Nacional, o Ministério Público e o presidente 
José Sarney.31 Apesar do esforço e das múltiplas manifestações favoráveis, não são 
recebidos pelo presidente, mas conseguem audiências historicamente inéditas com 
o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República.

Denunciando também as violações sofridas por outros povos, lideranças 
e organizações indígenas – “350 lideranças, representando 76 povos e 14 organi-
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zações indígenas” (APC, 1990: 20) –, rumam até o Palácio do Planalto e entregam 
um documento à Câmara e ao Senado. “Pela primeira vez diferentes povos se uniam 
para se pronunciar em favor de uma causa comum, a causa Yanomami”: exigiam a 
retirada dos garimpeiros, a restituição formal das terras expropriadas e a criação de 
um “plano emergencial de saúde” para os Yanomami, conforme noticia um jornal 
local, o Correio do Brasil, em 13 de setembro (Boletim Yanomami Urgente, 1989).

No Palácio do Planalto encontram as portas fechadas e a força policial, 
armada com bombas de gás lacrimogêneo e fuzis. Apenas os “brancos” são rece-
bidos. Davi Kopenawa, indignado, coloca embaixo do tapete uma carta em que se 
exige a imediata retirada dos garimpeiros das terras Yanomami.

O relatório médico de Maria Gorete Selau, sobre a primeira viagem de 
avaliação da APC, é lido nas audiências. Compilando dados sanitários de diversas 
origens e períodos, o relatório engrossa a pressão para a intervenção de setores 
do Estado, reforçando a importância do conjunto de ações de saúde acontecidas 
nos Yanomami desde a década de 70, desenvolvidas e registradas pela CCPY até 
a expulsão das equipes. Como diz o médico e indigenista Paulo Daniel Moraes, “a 
área Yanomami começou a ter dados bem claros, inclusive da situação de genocídio, 
a partir da presença de equipes que tinham permanência e tinham efetividade em 
área” (Entrevista de Paulo Daniel Moraes, 2019).

Os dados demonstravam com consistência que, mais do que o contato, 
era o contato com os garimpeiros o fator decisivo para as taxas de infecção (Pithan, 
Confalonieri, & Morgado, 1991). Na Casa de Saúde Indígena (Casai), em Boa Vista,  
durante os três anos de exceção o número de pacientes Yanomami internados com 
malária subiu 500%. Mais da metade dos indígenas atendidos ali sofria de mais 
de uma doença (Pithan, Confalonieri & Morgado, 1991: 569). Os estudos epide-
miológicos demonstravam que o garimpo era “injustificável, sob o ponto de vista 
da saúde pública” (Confalonieri, 1990: 32), contrariando a proposta formalizada 
de criar as tais reservas, que Sarney tentaria efetivar até o final de seu mandato 
(APC, 1990: 21, 27).

Os Yanomami estavam em colapso. Suas terras e águas, em ruínas: elevada 
mortalidade, principalmente infantil (Confalonieri, 1990: 32), malária, “a pior do 
Brasil, que não tratava com nada” (Entrevista de Marcos Pellegrini, 2019), acen-
tuada pela desnutrição, pelo envenenamento por mercúrio e pelo aniquilamento 
de recursos de subsistência.

A tragédia gera uma nova denúncia contra o governo brasileiro na Comis-
são dos Direitos Humanos do Conselho Econômico e Social da ONU (Do Pateo, 2014). 
Ela é preenchida de epidemias e mortes potencializadas pelo lugar dos Yanomami 
no imaginário transnacional pregresso, o de povo numeroso, de pouco contato e 
constantemente ameaçado, agora um oportuno “eco do interesse internacional do 
exotismo”, alimentado por pesquisadores e jornalistas, como diz Ramos (Entrevista 
de Alcida Rita Ramos, 2019).
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No centro de um debate sociopolítico transnacional, a “questão Yanomami” 
se converte no paradigma de violações a direitos de povos indígenas, com impactos 
sobre suas condições de saúde e, no limite, de existência. As pressões nacionais e 
internacionais mediadas pelos diagnósticos e denúncias associados à APC, com-
postos no bojo de uma tão intensa quanto pregressa mobilização dos movimentos 
indígena e indigenista, impelem à adoção paralela do Plano Emergencial de Atenção 
à Saúde Yanomami (Peasy).

Antes do final de 1989, o Peasy começa a ser organizado pelo Ministério 
da Saúde e pela Funai (Varga, 1990). Agora sensibilizado com a situação Yanomami, 
Sarney solenemente anuncia a liberação dos recursos para o “plano multi-institu-
cional”, composto pelas mesmas entidades anteriormente expulsas da área: “esse 
é um plano de mutirão que vai justamente juntar não só órgãos do Governo como 
também sociedades privadas, como missões religiosas e todos aqueles que se inte-
ressam pelo problema indígena do nosso País” (Sarney, 1989: 7.849).

Um decreto ordena a “retirada gradativa” dos garimpeiros, com “aten-
dimento médico imediato” aos indígenas, “dizimados por uma epidemia de febre 
silvestre” (Julho, 1989). O Peasy deveria durar ao menos três meses, até que “um 
plano permanente de assistência sanitária àquelas comunidades” fosse implantado 
(Funai, 1990: 9). 

A Funai, que não era protagonista nas ações de saúde multi-institucio-
nais pregressas, durante a emergência Yanomami se considerava a principal, se 
não a única, responsável pela elaboração e coordenação do plano (Funai, 1990). 
A continuidade das ações do Peasy é proposta sob a forma de um Plano de Aten-
ção à Saúde das Comunidades Indígenas Yanomami, apresentado ao Ministério 
da Saúde como “elaborado por técnicos da área de saúde da Funai” (Funai, 1990: 
1). Nos dois primeiros meses do plano, diz o documento, Funai, Sucam e a Ação 
pela Cidadania – o que compreendia, por exemplo, os profissionais da CCPY e os 
missionários da Consolata, não citados ao longo do documento – haviam sido as 
responsáveis pelo atendimento (Funai, 1990).

Dentro do plano, os membros das equipes de saúde deveriam “ter conhe-
cimento da visão cultural indígena sobre a doença e respeitar sua terapêutica tradi-
cional” (Funai, 1990: 12). Quem seriam, e de onde vinham essas ideias? Esse modo 
de atenção não foi criado durante o Peasy. Como o primeiro distrito, ele emerge 
naquela situação emergencial, sendo proveniente de instituições, ações de saúde 
pregressas e pessoas que, como parte dos movimentos indígena e indigenista, 
atuam no Peasy (Sobre a criação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, em 
geral, ver capítulo de Pontes nesta coletânea).

Apesar da grande mobilização – eram centenas de profissionais, de dife-
rentes regiões do país, distribuídos pelas equipes (Entrevista de Ulisses Confalonieri, 
2018) –, o Peasy reproduzia o caráter multi-institucional e multiprofissional (Varga, 
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1990: 3) característico das ações de saúde da CCPY até então. As equipes contavam 
usualmente com médico, enfermeiro ou auxiliar de enfermagem, laboratorista, 
eventualmente um guarda sanitário da Sucam, intérprete/assessor antropológico, 
como Bruce Albert, Alcida Ramos, Carlo Zacquini, Davi Kopenawa e outros Yano-
mami. Sobre Albert, o médico István Varga diz que efetivamente fez parte da equipe, 
tornando o atendimento mais ágil e auxiliando na superação de “situações críticas” 
(Varga & Montejano, 1990: 3).

Como as equipes chegaram anos após a invasão, os impactos sanitários 
eram apenas estimados. Os atendidos pelo Peasy foram não mais do que os sobre-
viventes (Varga, 1990: 3). Por onde iam, havia “funerais”, conta Pellegrini: “a gente 
chorava todo dia (...) eu encontrava mulheres que tinham 7 filhos, morreram 5, 
sobraram 2. Elas me viam e começavam a chorar. E às vezes, você estava lá à noite 
e era hora de chorar os mortos” (Entrevista de Marcos Pellegrini, 2018). O trabalho, 
em certo momento, era “contar morto” (Entrevista de Ivone Menegolla, 2018).

Em março de 1990, o Relatório de Saúde, de Confalonieri, é apresentado 
no Senado Federal, em uma reunião para avaliação do plano e elaboração de reco-
mendações (Peasy, 1990). O objetivo continua sendo a implantação de um programa 
de saúde permanente. Em meados de 1990, assume o ministro da Saúde do governo 
Collor, compondo um grupo de trabalho que reforça tal intenção, com a participação 
da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) (FNS, 1991: 28). 

Contudo, aos quatro meses do novo governo, a situação dos Yanomami 
permanecia crítica. Com ações consideradas “exibicionistas”, como a pirotécnica 
explosão de pistas de pouso de garimpo em maio de 1990, Collor não fazia mais do 
que “acalmar os ânimos internacionais” contra o “genocídio Yanomami” (Poran-
tim, 1990a, 1990b). Às vésperas da Eco-92, o Instituto Socioambiental edita no 
volume referente a 1987-1990 da Série Povos Indígenas no Brasil um capítulo sobre 
Roraima, tratando o genocídio Yanomami como estratégia de Estado e de setores 
político-empresariais do país, em nome da “segurança nacional” (PIB, 1991).

Enquanto o governo resistia à desintrusão, alegando falta de recursos, a 
CCPY mantinha a tradição e habilidade de captá-los externamente. Sem contar com 
o apoio do Ministério da Saúde, aciona o Ministério Público Federal para avalizar 
a canalização de dinheiro da estatal inglesa Overseas Development Agency (ODA) 
para uma ação de saúde “mais duradoura na área”, dada a pequena abrangência 
do Peasy (CCPY, 1990). 

O Plano Emergencial e os atendimentos continuariam, como possível, até 
a implementação formal do Distrito Sanitário Yanomami (FNS, 1991).
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A emergência do primeiro Distrito                      
Sanitário Especial Indígena

O Projeto Saúde Yanomami (FNS, 1991: 28) é mais concretamente discu-
tido em uma oficina de pré-operacionalização ocorrida em Manaus entre janeiro e 
fevereiro de 1991 (PSY, 1991; Boletim Yanomami Urgente, 1991b). Ao lado de Davi 
Kopenawa estavam representantes da CCPY, de outras ONGs, missões religiosas e, 
como observadoras, duas ONGs alemãs, como a Sociedade para os Povos Ameaçados.

A implementação do projeto exigia a resolução de problemas com recursos 
humanos e financeiros e a publicação do documento interministerial de transfe-
rência das competências entre Funai e Ministério da Saúde. Oneron Pithan, antigo 
médico da Funai e principal responsável pelo levantamento sanitário dos Yanomami 
na Casai (Pithan, Confalonieri & Morgado, 1991), durante o período de exceção em 
que estes ficaram sem atendimento, seria nomeado diretor substituto da Sucam, 
passando a coordenar formalmente o PSY, junto com Ivone Menegolla.

No projeto aparece não o termo “distrito”, mas “Sistema Local Especial 
de Saúde da Área Yanomami” (Slesay) (Sobre a estratégia dos Sistemas Locais de 
Saúde, Silos, ver capítulo de Pontes nesta coletânea). Considerando a descrição das 
ações de saúde feita até aqui, seus contornos sugerem não mais que um rearranjo 
de pessoas e instituições, sob novos nomes. A estrutura é explicada por meio de 
organogramas, com as diversas instituições, propostas de distribuição de compe-
tências e suas interconexões (PSY, 1991).

Em sua proposta preliminar, a coordenação regional do Sistema Local 
estaria a cargo da Fundação Nacional de Saúde (FNS, hoje Funasa), feita por uma 
equipe técnica multi-institucional e por uma comissão consultiva comunitária, for-
mada pelas instituições atuantes em área, sem mencionar indígenas. Essa comissão 
seria responsável pela articulação interinstitucional e por avaliar as ações quanto 
à sua adequação técnico-científica.

Segundo o organograma, a direção central ficaria a cargo de três instâncias, 
com peso paritário e sem hierarquia aparente. Uma delas era um órgão consultivo 
denominado Comissão Intersetorial de Saúde do Índio (Cisi), destinada a articular 
setores e a harmonizar doutrinariamente as diferentes instâncias na execução tanto 
desse como de outros projetos de saúde indígena (Sobre a Cisi e a participação 
indígena, ver capítulo de Diehl nesta coletânea.). 

Regionalmente, uma equipe técnica multi-institucional tratava do “suporte 
logístico, operacional e execução do Projeto”. A respeito dos antagonismos afetivo-
administrativos entre Ministério da Saúde e Funai, nota-se que a Funai Boa Vista 
era não mais do que um “ponto de apoio” daquela equipe, ocupando um quadro 
logo abaixo, com proporções marcadamente menores (PSY, 1991).
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Associando, de maneira complementar, atuação centralizada e descen-
tralizada, o Sistema Local propriamente dito seria formado pela “unidade mista 
Urihi32 Yanomami”, responsável pelo atendimento médico-hospitalar, pela “coor-
denação da atuação das equipes volantes” e pelo apoio logístico, em intercâmbio 
com diferentes “bases de operação nos polos”. Unidades “simplificadas”, os polos 
são “pontos de apoio” para as equipes volantes de saúde. A Coordenação Regional 
e o Sistema Local, ambos internamente constituídos por inter-relações entre insti-
tuições diversas, deveriam atuar em sinergia.

Em fevereiro de 1991, por meio do decreto n. 23, os “distritos sanitários de 
natureza especial” são formalizados, consideradas “as especificidades das diferentes 
áreas e comunidades indígenas” (Brasil, 1991a). A competência dos cuidados em 
saúde é transferida da Funai para o Ministério da Saúde.

Em abril de 1991, uma portaria interministerial aprova o “projeto de saúde 
Yanomami”, a ser operado pelo assim formalmente criado Distrito Sanitário Yano-
mami (DSY). Em seguida, a área Yanomami é judicialmente interditada. Ainda em 
abril, o Núcleo de Direitos Indígenas (NDI) encaminha à Coordenadoria de Defesa 
dos Direitos e Interesses das Populações Indígena do Ministério Público Federal um 
relatório de Alcida Ramos e Ivone Menegolla, já pela FNS, descrevendo a situação 
de “calamidade” no Auaris, a “pandemia de malária” (NDI, 1991: 1) e reforçando 
a premência da adoção de um programa de saúde no qual as equipes tivessem 
maior permanência durante os surtos, mas com mobilidade suficiente para tratar 
os Yanomami “sem juntar comunidades que se querem separadas” (CCPY, 1991a: 
8). No relatório, as autoras enfatizam o impacto nocivo do trânsito de garimpeiros 
pela área indígena, capaz de contaminar comunidades de diversas sub-regiões de 
seu território, ainda que estivessem distantes dos pontos de garimpo (CCPY, 1991a).

Em novembro de 1991, nove órgãos governamentais e representantes 
das universidades do Amazonas, do Pará e de Brasília, da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil e da CCPY reúnem-se em Manaus, onde acordam algumas con-
dições essenciais ao planejamento do Sistema Local Especial de Saúde Yanomami 
(Slesy) (Boletim Yanomami Urgente, 1991a). A primeira delas era a demarcação do 
Parque Yanomami, seguida pela eliminação do garimpo e revogação dos decretos 
que fragmentavam o território Yanomami, criando as reservas garimpeiras.

Os referidos órgãos, universidades e organizações propunham a criação 
de um conselho consultivo permanente, devido à multi-institucionalidade, para oti-
mizar a comunicação entre órgãos federais, ONGs e lideranças Yanomami (Boletim 
Yanomami Urgente, 1991a). As áreas de atuação de cada instituição mantêm-se 
respeitadas no Sistema Local Especial de Saúde (Siles). A CCPY, com o Projeto de 
Saúde Demini. As missões religiosas, permanecendo em suas “capitanias”, como 
define Lobo (Entrevista de Stella Lobo, 2018).
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Entre os objetivos do Siles estão, em primeiro lugar, o “respeito pela inte-
gridade da organização política e social e pela autonomia cultural dos Yanomami” 
e “pelas tradições intermitentemente nomádicas dos Yanomami, evitando-se a 
imposição de assentamento permanente” (Boletim Yanomami Urgente, 1991a). 

Em novembro, o Sistema Local Especial de Saúde Yanomami é anunciado 
em Roraima pelo ministro da Saúde Alceni Guerra e pelo presidente da Fundação 
Serviços de Saúde Pública (Fsesp), do Ministério da Saúde (Boletim Yanomami 
Urgente, 1991a).

Não pode ser esquecida a disposição, naquele momento, do Banco Mundial 
em organizar iniciativas de saúde para povos indígenas, fruto daquelas mobilizações 
pregressas, a exemplo também do GTSI (Entrevistas de Luiza Garnelo, 2018, e Alcida 
Rita Ramos, 2019). Segundo Ramos, Collor de Mello “foi chamado a Washington” 
e repreendido por representantes do BID (Entrevista de Alcida Rita Ramos, 2019).

O DSY emerge nessa aproximação entre opinião pública, lideranças 
indígenas e gestores do banco. Ao revisar sua Diretriz Operacional, o BID admite 
formalmente os graves impactos das obras por ele financiadas sobre povos indí-
genas. São abertas linhas de apoio a “tradições e culturas” relacionadas a “meio 
ambiente, direito à terra e serviços de saúde”, tendo povos indígenas afetados nas 
terras baixas sul-americanas como beneficiários preferenciais (Martinez, 2005: 
270). Pouco mais tarde, Shelton Davis, ativista da causa Yanomami apresentado 
pelo BID como seu “sociólogo”, celebra o fato de que o diálogo entre a entidade e 
povos indígenas estava já iniciado (Davis, 1993: 9). 

Com financiamento da Survival International, do Museum of the American 
Indian, ligado ao Smithsonian Institute, e de outras entidades relacionadas a “assun-
tos indígenas e de meio ambiente”, Davi Kopenawa e Claudia Andujar conversam 
com representantes do BID em abril de 1991, entre encontros com representantes 
da ONU e da OEA e conferências em universidades norte-americanas (Boletim Yano-
mami Urgente, n. 17, abr. 1991a). Os Yanomami também recebem a visita de um 
antropólogo do banco, no âmbito do Projeto de Controle de Malária na Bacia Ama-
zônia, o PCMAM33 (CCPY, 1991c; Entrevista de Luiza Garnelo, 2018), para discutir 
com a FNS o financiamento de atividades de saúde na área (Loiola, Silva & Tauil, 
2002: 238). Seu relatório confidencial deixa avaliações e recomendações expressas 
relacionadas à implementação do Distrito de Saúde Yanomami (CCPY, 1991c).

Durante a Eco-92, sob os olhos e pressões transnacionais, a demarcação da 
TI Yanomami, interditada um ano antes, em paralelo à criação formal do primeiro 
distrito, é anunciada pelo presidente Collor de Mello.
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Sobre cartas e emergências:                                          
de antes a depois da política de saúde indígena

Foi assim que o homem branco não parou mais de nos 
contaminar e é por isso que tantos yanomami mor-
rem. Agora nós não queremos continuar morrendo de 
epidemias, estamos com muito medo do perigo das 
epidemias. Agora nós só queremos morrer de velhice. 

Lourival, xamã da comunidade do Demini, 1996

Uma sucessão de situações descritas como emergenciais atravessa o 
duradouro processo de emergência do Distrito Sanitário Yanomami. A potência 
das epidemias Yanomami, tomadas como o centro de debates e embates sobre 
saúde e território, desde meados da década de 1970, articula circunstancialmente 
e de diferentes formas campos, agentes e instituições transnacionais. Entre os 
mais permanentemente envolvidos, muitos transitam entre diferentes esferas e 
instituições ao longo do tempo, contribuindo para uma aproximação ainda maior 
dos fluxos locais e globais daquelas ações coletivas. Por essa via são produzidas, 
entre outras, condições sociopolíticas que impulsionam o reconhecimento formal 
do primeiro distrito sanitário indígena do país.

Nesta análise adentrei sucessivas ações de saúde e território, detalhando 
múltiplos atores, perspectivas convergentes e divergentes diante da potente “causa 
Yanomami”. Em uma reconstrução sobre ações de saúde remetida pelo menos à 
década de 70, procurei recuperar algo sobre o que seria um tal modelo de atenção 
voltado para as “peculiaridades de cada comunidade” indígena, ausente das abre-
viadas normas que criam o distrito (Brasil, 1991a, 1991b). 

Seu planejamento diz predominantemente sobre as ações pregressas de 
saúde que, não se restringindo à CCPY mas por esta enfeixadas, alcançam uma 
extensa rede transnacional e multidisciplinar à qual estavam articulados agentes 
com destaque na organização, como uma “fotógrafa-ativista”, um missionário, os 
antropólogos Bruce Albert e Alcida Ramos, uma grande liderança indígena e mui-
tos sanitaristas. Na singularidade de suas ações em saúde e território, todas essas 
competências profissionais, entre outras que não pude tratar aqui – notadamente 
as de Andujar, que circula e articula universos, de galerias de arte internacionais, 
poetas e sanitaristas a gabinetes militares34 –, misturavam-se.

A emergência do DSY, nos dois sentidos abordados, torna-se um paradigma 
capaz de atravessar esferas, instituições e povos, com uma determinada “vida ativa 
social” (Abu-Lugod, 2010). Como “crise”, “tragédia”, “questão”, “emergência” ou 
“desastre”, os Yanomami e o primeiro distrito são transversais e alimentam as dis-
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cussões e mobilizações posteriores de movimentos indígenas e indigenistas voltados 
para a construção e o encorpamento jurídico da política de saúde indígena no Brasil. 
Sua materialidade jurídico-formal, mais que o próprio distrito – imerso em crises 
político-administrativas logo após sua formalização (Magalhães, 2001a; Guimarães, 
2015) –, pode ser considerada um marco para a possibilidade de reorganização da 
atenção à saúde indígena no Brasil.

Confalonieri (1989: 41), que, no ápice da invasão garimpeira, propõe a 
“distritalização diferenciada”, atribui à “questão Yanomami” o impulsionamento 
da conturbada transição do atendimento sanitário da Funai para a FNS, agência 
vinculada ao Ministério da Saúde, o que era também uma aspiração anterior do 
movimento indígena (Krenak et al., 1988). A “tragédia [Yanomami] foi um detonador 
daquilo”, diz o sanitarista (Entrevista de Ulisses Confalonieri, 2018).

Concordando com a ideia de que essa transferência se deveu ao “desastre” 
Yanomami, Varga sumariza as condições que fariam do DSY um caso modelar, daí 
por diante, todas elas exploradas ao longo deste texto: a “articulação interinstitu-
cional, pela participação do movimento indígena, ativo desde o início da negociação, 
a presença de uma ONG, antropólogos e uma atenção internacional” (Entrevista 
de István Varga, 2018). 

“Foi a crise Yanomami que fez isso sair”, relata Pellegrini sobre a 2ª 
Conferência Nacional de Saúde Para os Povos Indígenas, acontecida em 1993 
com metodologia amplamente participativa, dois anos após a criação formal do 
primeiro distrito (Entrevista de Marcos Pellegrini, 2018). Por sua vez, as duas 
primeiras conferências nacionais de Saúde Indígena, ocorridas em 1986 e 1993, 
não deixam de ser as primeiras grandes mobilizações indígenas nacionais, tendo 
contribuído para a consolidação do movimento indígena no Brasil (Entrevista de 
Marcos Pellegrini, 2019).

Na 2ª Conferência, o DSY foi um referencial, principalmente para a 
Amazônia. De acordo com Paulo Daniel Moraes, sua existência, “com recurso” e 
“legalizado”, mostrava que era possível fazer o mesmo em outros lugares, ainda 
que houvesse discussões acaloradas sobre especificidades regionais, com relação a 
povos do nordeste, do sul e do sudeste do país: “[o DSY] abriu várias portas, tanto 
em termos de concepção, mas até da própria possibilidade de ter esse instrumento 
político, que é o distrito” (Entrevista de Paulo Daniel da Silva Moraes, 2018).

O primeiro distrito também se espraia. Sua existência formal e orçamen-
tária influencia a consolidação do Distrito Sanitário Leste Roraima (Entrevista de 
Paulo Daniel da Silva Moraes, 2018). De sua ramificação administrativa para os 
Yanomami do Amazonas, sob a gestão da médica e antropóloga Luiza Garnelo, o 
DSY se capilariza em resposta a demandas de outros povos indígenas do Ama-
zonas, não formalmente contemplados por programas de saúde (Entrevista de 
Luiza Garnelo, 2018).
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As “epidemias Yanomami” impulsionam planos e ações de saúde, contri-
buindo para a emergência do primeiro distrito, naquele momento, lugar e povo, 
e não em outros. Por outro lado e de maneira mais ampla, o DSY impulsiona epi-
sódios e ideias caros à construção de um modelo de atenção e da própria Pnaspi. 
Sua proposta é tecida desde meados da década de 1970, pontuada pela exigência 
Yanomami de que sua geopolítica fosse considerada na estruturação das equipes e 
ações multidisciplinares de saúde, medicinas fossem postas em diálogo, mecanis-
mos de participação social fossem esboçados e informação para um monitoramento 
epidemiológico específico fosse produzida (Moreira, 2002: 104).

A lei 9.836, ou Lei Arouca, é promulgada muito mais tarde, em 1999. O que 
argumento com relação ao DSY não deixa de ser válido para a própria Pnaspi. Ela 
não é criada, mas emerge, como resultado de semelhantes condições sociopolíticas 
aqui parcialmente analisadas, do ponto de vista do DSY e das epidemias Yanomami.

Neste percurso, procurei salientar a participação de movimentos indige-
nistas e indígenas, de diferentes povos e lugares, reconhecidos mas usualmente 
pouco qualificados na bibliografia disponível sobre a história da saúde indígena 
no Brasil. Explorei as epidemias e a potência transtemporal da questão Yanomami 
como centro da análise, mostrando como, para além de presidentes, também povos, 
organizações e lideranças indígenas passam a escrever suas próprias “cartas” sobre 
saúde e território a diferentes instâncias de representação dos Estados nacionais, 
alcançando efeitos práticos e jurídicos.

Mais do que nunca, é preciso que estas “cartas” sejam lidas pelos agentes 
de políticas públicas e pelo Estado. Hoje, elas nos contam sobre (re)invasões garim-
peiras e emergências indígenas, seja pelos efeitos desiguais da gestão estatal da 
pandemia, seja pela eclosão de suas vultosas mobilizações país afora, com expressão 
judicial (Pontes et al., 2021). 

Passadas três décadas da paradigmática emergência Yanomami e de tantos 
outros povos, como da emergência de suas mobilizações em aldeias, comunidades 
e cidades Brasil afora, voltadas para uma conquistada política de saúde indígena, 
como demonstrei aqui, persistem sua potência e duplo sentido:35 

Porque o nosso, o presidente do Brasil, ele não está valorizando o meu povo 

Yanomami e Yek’wana, Macuxi, Wapichana, Ingarikó, Wai-Wai, Waimiri-Atroari 

e outros povos indígenas do nosso país. É por isso que nós estamos chamando 

atenção para a autoridade respeitar, respeitar o meu povo Yanomami. Respeitar 
a sua lei também. Respeitar a sua lei! (Kopenawa, 2019, destaques meus) 
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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). A autora foi 
bolsista de pós-doutorado do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/Capes), no Pro-
grama de Pós-Graduação de Epidemiologia em Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde 
Pública Sergio Arouca, da Fiocruz, de dezembro de 2018 a novembro de 2020. 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 estão indicadas 
no texto de Apresentação desta coletânea. 

Foram usados os acervos da Comissão para a Criação do Parque Yanomami (CCPY) e outros 
documentos sobre o período analisado, depositados no Centro de Documentação Indígena 
(CDI) da Missão Consolata, na cidade de Boa Vista, RR; documentos dos acervos do Conse-
lho Indigenista Missionário (Cimi), da Operação Anchieta (Opan, agora Operação Amazônia 
Nativa), do Instituto Socioambiental (ISA), da Associação Brasileira de Antropologia (ABA), 
arquivos digitais disponíveis para consulta pública sobre o Programa de Índio, produzido pelo 
Núcleo de Cultura da União das Nações Indígenas (UNI), e Diários do Congresso Nacional, 
além de arquivos pessoais de antropólogos e sanitaristas doados ao Projeto Wellcome. A visita 
à exposição e ação fotográfica Yanomami: a luta continua, de Claudia Andujar, inaugurada 
em dezembro de 2018 no Instituto Moreira Salles de São Paulo, contribuiu para a análise. Em 
março de 2019, na cidade de Boa Vista, RR, houve a imersão nos arquivos do CDI, conversas 
informais com Carlo Zacquini e Paulo Daniel Moraes e o acompanhamento dos indígenas nas 
manifestações nacionais contra a municipalização do Subsistema de Atenção à Saúde Indí-
gena, então proposta pelo governo. As entrevistas utilizadas neste capítulo foram feitas com 
os seguintes sujeitos: Marcos Pellegrini, Alcida Rita Ramos, Carlo Zacquini, Ana Maria Costa, 
Leda Leitão, Ivone Menegolla, István Varga, Ulisses Confalonieri, Stella Lobo, Luiza Garnelo, 
Paulo Daniel da Silva Moraes. Para outras informações sobre os entrevistados citados ao longo 
deste capítulo, ver Apêndice deste volume. 

Agradeço a todos os leitores-pareceristas, especialmente a Luiza Garnelo, por suas sugestões 
cruciais. A Carlo Zacquini não tenho como retribuir as conversas e o apoio permanentes, per-
mitindo-me generosamente “usar e abusar” do acervo do Centro de Documentação Indígena 
(CDI) da Consolata, em Boa Vista, RR, com a ajuda inestimável dos pesquisadores Marcos 
Cunha Macuxi e Esther Ferrer.

2 Esse uso metodológico de epidemia como categoria analítica que permite acessar o caminho 
da produção do conhecimento foi inspirado na abordagem utilizada por Rosanna Jane Dent e 
Ricardo Ventura Santos (ver capítulo de Dent e Santos nesta coletânea).

3 O Intersalt (1984), do National Heart Lung and Blood Institute (EUA), foi um estudo comparativo 
internacional, com protocolo comum, sobre as relações entre a pressão arterial e a ingesta de 
sódio e potássio por diversos segmentos populacionais pelo globo.

4 Durante a “invasão garimpeira” Chagnon publica seu artigo “Life histories, blood revenge, 
and warfare in a tribal population” na revista Science (Chagnon, 1988), alimentando debates 
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transnacionais tendo cientistas e os Yanomami como centro, em parte espelhados na polêmica 
sobre o livro Darkness in El Dorado, do jornalista Patrick Tierney (2000). O intenso debate, 
com a participação de membros da CCPY e redes de pessoas e instituições colaboradoras, 
como Alcida Ramos, Bruce Albert, Leda Leitão, Stella Lobo e Manuela Carneiro da Cunha, 
pela Associação Brasileira de Antropologia, merece um estudo em separado (CCPY, 2002).

5 Davi recebe a premiação em janeiro de 1989, mas é laureado no ano de 1988 (Kopenawa & 
Albert, 2010).

6 Segundo Alcida Rita Ramos, essa gestão do órgão logo se encerraria, juntamente com os 
projetos de saúde (Entrevista, 2019).

7 É quando acontece o evento do Teatro da Universidade Católica de São Paulo (Tuca), conside-
rado como mito de origem da CCPY (Zacquini, comunicação pessoal).

8 Entre aspas, mantenho o termo “nação” porque consta de muitos documentos do período. 
Polissêmico, aparece nos materiais da CCPY, na denominação da UNI, mas também em registros 
de agentes institucionais do Estado e poderes locais, para os quais, a depender do contexto 
de interesse, os Yanomami podiam ser não mais que meia dúzia de tribos indígenas (Ramos, 
1979) ou numerosos o bastante para fundar uma nação independente, ameaçando a segurança 
e a soberania nacionais.

9 Em 1979, o Conselho Indigenista Missionário publica, junto com a CCPY e a Comissão Pró-
Índio de São Paulo, a proposta do parque (CCPY, CPI-SP & Cimi, 1979). Em 1981, é a vez do 
Anthropology Resource Center (ARC), fundado por Shelton Davis em 1975. O título apela a 
uma ação coletiva: “The Yanomami Indian Park: a call for action” (ARC, 1981).

10 A Funai, pouco mencionada nos documentos e estudos sobre ações de saúde do período, tem 
atuação paradoxal. Considerando seus diferentes presidentes, departamentos e funcionários, 
em mesmos ou diferentes momentos, eles podem ter contribuído tanto para a construção de 
ações de saúde específicas quanto para a aniquilação de direitos, territórios e vidas indígenas. 
Sobre seus convênios de saúde, ver os capítulos de Verdum e Selau nesta coletânea.

11 Baruzzi era então “presidente da Ceasci (Comissão Especial de Assuntos de Saúde em Comu-
nidades Indígenas – Min. Saúde)” (CCPY, 1981a: 1).

12 Em meio a instabilidades burocráticas, Brando é contratado pela Funai logo após a realização 
do levantamento. Ele registra a existência de um grupo de trabalho na Funai para a elaboração 
de um projeto de saúde, o “plano de apoio e assistência aos índios Yanomami”, “mas vários 
coronéis e burocratas fazem parte do GT” e apenas ele e “duas antropólogas já tinham estado 
em área” (Brando, 1985: 92). Sua morte prematura na área Yanomami, em 1982, é lamentada 
pela presidência da Associação Brasileira de Antropologia e anunciada por revistas e boletins 
internacionais (Garcia, 1983).

13 Geógrafa de formação, atuou como diretora científica do Docip (Centro de Documentação, 
Pesquisa e Informação dos Povos Autóctones) de 1990 a 2013. Disponível em: <www.docip.
org/fr/docip/organisation/>. Acesso em: 13 dez. 2020.

14 Trata-se de Loretta Emiri, autora de publicações e exposições, que mantém entre os Yanomami 
um trabalho linguístico e pedagógico de grande expressão.
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15 Os Núcleos Interinstitucionais de Saúde Indígena (Nisis) são formalmente criados pela portaria 
n. 540 da Fundação Nacional de Saúde, de 18 de maio de 1993.

16 Disponível em: <http://ikore.com.br/programa/programa-de-estreia/>. Acesso em: 18 jun. 2019.

17 Disponível em: <http://ikore.com.br/programa/casos/>. Acesso em: 18 jun. 2019.

18 Alguns desses programas estão sumarizados em: <http://ikore.com.br/programa/retrospecti-
va-yanomami/>. Acesso em: 18 jun. 2019.

19 Disponível em: <http://ikore.com.br/programa/assembleia-yanomami/>. Acesso em: 18 jun. 2019.

20 O documentário Banking on Disaster, de John Adrian Cowell, mostra os protestos em 
Washington, na Conferência dos Cidadãos, acontecida entre 25 e 30 de setembro de 1986, e 
Chico Mendes conversando pela primeira vez com representantes do BID. O documentário 
compõe a série A Década da Destruição, depositada na íntegra na Casa de Oswaldo Cruz (COC) 
<http://arch.coc.fiocruz.br/index.php/decada-da-destruicao>. Acesso em: 22 jan. 2021.

21 Disponível em: <http://ikore.com.br/programa/ailton-krenak-nos-eua>. Acesso em: 18 jun. 2019.

22 Disponível em: <http://ikore.com.br/programa/saude/>. Acesso em: 18 jun. 2019.

23 Disponível em: <http://ikore.com.br/programa/parque-yanomami/>. Acesso em: 18 jun. 2019.

24 O governador de Roraima diz à TV que não pode permitir garimpeiros em área indígena, mas 
tampouco admitir estrangeiros, fossem religiosos ou antropólogos. Conclui atacando a criação 
do Parque Yanomami, por estar em região de fronteira (CCPY, 1988).

25 O GTSI colabora na organização do seminário A Saúde do Índio, o SUDS e a Nova Constituição 
e do 6º Simpósio sobre Política Nacional de Saúde, da Câmara dos Deputados, em 1989 (Varga, 
1991). No 6º Simpósio é apresentada a moção n. 5, propondo a “incorporação da saúde do índio 
pelo SUS”, segundo as “indicações gerais da Primeira Conferência Nacional de Proteção à Saúde 
do Índio” e franqueando seu direito a uma atenção “integral”, “diferenciada”, considerando os 
múltiplos determinantes de sua saúde e reconhecendo “sistemas de saúde próprios de cada 
grupo” (Brasil, 1989: 188-189).

26 Referência ao Massacre de Haximu (1993), quando garimpeiros brasileiros, em dois ataques 
a comunidades Yanomami na Venezuela, matam cinco homens, três mulheres, duas moças e 
seis crianças. Os adultos com tiros, também mutilados ou esquartejados por terçados, com os 
quais golpeiam fatalmente as crianças, entre elas um bebê. Uma idosa cega foi morta a pon-
tapés (Albert, 1993). Após intensa disputa jurídica, o genocídio foi reconhecido no Supremo 
Tribunal Federal, em 2000 (CCPY, 2002).

27 Por demanda dos indígenas relacionada a violências e invasões de posseiros e da Polícia Militar, 
a comitiva visita também a área indígena Raposa Serra do Sol (APC, 1989).

28 Em janeiro de 1989, uma equipe do Ministério da Justiça já havia informado o presidente José 
Sarney sobre as violações constatadas mais tarde pela APC (APC, 1989: 22, 34).

29 Daqui por diante utilizo como fonte central o Boletim Yanomami Urgente n. 10, de 25 de 
outubro de 1989 (Boletim Yanomami Urgente, 1989).
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30 O NDI, sediado no Distrito Federal, é uma das organizações não governamentais que, ao lado 
do Cedi, dariam origem ao Instituto Socioambiental (ISA).

31 As manifestações e audiências acontecem entre 11 e 14 de setembro de 1989 (APC, 1990: 20).

32 Urihi é a “terra-floresta” originada pela queda do céu dos tempos primordiais e onde atualmente 
vivem os Yanomami (Kopenawa & Albert, 2010: 841). O termo dá nome também aos boletins 
periódicos editados pela CCPY entre os anos de 1985 e 1993, e a partir de 1999 designa a 
ONG Urihi Saúde Yanomami, que passa a atender os Yanomami como conveniada, sucedendo 
a gestão direta do DSY pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Em 2004 o convênio chega 
ao fim, em razão das novas diretrizes adotadas pela fundação. Disponível em: <https://pib.
socioambiental.org/es/Not%C3%ADcias?id=12408>. Acesso em: 15 fev. 2021.

33 Referência ao Amazon Basin Malaria Control Project, com origem no acordo de empréstimo 
BRA/3072, no valor de 99 milhões de dólares, para serem aplicados em cinco anos (1989-1993).

34 Não tenho como tratar aqui da potência notável revelada por Andujar, comparável àquela 
xamânica, para “traduzir mundos”, atuar e transitar entre eles, traço incansável que se man-
tém contemporaneamente, com a expo-ação transnacional Yanomami: a luta continua.

35 Até o dia 26 de julho de 2021, eram 163 povos indígenas atingidos pela Covid-19 no Brasil, 
com 1.142 mortes registradas pelas organizações indígenas, em tempo real. Disponível em: 
<https://emergenciaindigena.apiboficial.org/dados_covid19/>. Acesso em: 26 jul. 2021. 
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e alguns partidos políticos (PSB, Psol, 
PCdoB, Rede, PT e PDT) tiveram a Arguição por Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF n. 709) contra o governo acolhida pelo Supremo Tribunal de Justiça (STF), diante das 
“falhas e omissões no combate à epidemia do novo coronavírus entre os povos indígenas 
brasileiros” e do “risco real de genocídio” (Apib, 2020). Entre as medidas demandadas, 
estão a adoção de um “plano voltado à proteção dos povos indígenas em relação ao avanço 
da pandemia do novo coronavírus” e a desintrusão da TI Yanomami, invadida por cerca de 
20 mil garimpeiros. Com seis indígenas mortos pela Covid-19 e duas mortes supostamente 
cometidas por garimpeiros, os Yanomami e Ye’kwana tiveram sua denúncia contra o governo 
do Brasil acolhida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), vinculada à 
Organização dos Estados Americanos (OEA), no sentido de assegurar sua saúde durante a 
pandemia. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/colunas/rubens-valente/2020/07/20/
coronavirus-amazonia-governo-bolsonaro.htm>. Acesso em: 21 jul. 2020.
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