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LOCUTOR - A Rádio USP apresenta: Programa de Índio, um trabalho do 
Núcleo de Cultura da União das Nações Indígenas. 

AILTON KRENAK - Programa de Índio, hoje, é um especial sobre saúde. 
Estamos chegando da 1ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio, reali-
zada em Brasília, com participação de monitores de saúde, enfermeiros, assistentes 
de enfermagem, todos representantes de várias comunidades indígenas do Brasil. 
Também participaram dessa conferência os especialistas, técnicos e, inclusive, 
médicos que orientam os programas de saúde dos vários projetos que vêm sendo 
desenvolvidos junto à população indígena. Quando nós fomos consultados pelo 
Ministério da Saúde, né, com a iniciativa de realizar essa conferência sobre saúde 
indígena, a primeira questão que nós apontamos é que não era possível discutir 
e montar um programa ou definir diretrizes, mesmo que gerais, pra questão da 
saúde, alheio ao que tá ocorrendo no cotidiano das aldeias. Era necessário viabilizar 
uma participação indígena na conferência. Os entendimentos ocorreram do final do 
primeiro semestre e, por volta de outubro, a gente já tinha a proposta dessa con-
ferência garantindo uma participação indígena, das pessoas que estão envolvidas 
com a questão de saúde e das lideranças que têm enfrentado as várias questões 
que envolvem saúde, os desastres que têm sido pra essas populações os grandes 
projetos, as ações, mesmo que indiretas, sobre população indígena, mas que são 
danosas à saúde, e o que nós estamos levantando ao longo desse período de pre-
paração da conferência é que há uma preocupação muito grande das comunidades 
indígenas em redefinir o que, hoje, existe. Em redefinir e fazer uma avaliação séria 
dos vários convênios que a Funai estabelece, dos serviços que têm chegado nas 
áreas e, sobretudo, uma conclusão: que esses serviços que têm chegado nas áreas 
não são serviços de saúde a que a população tem direito, mas é uma forma mas-
carada de fazer intervenção na estrutura das comunidades indígenas, na realidade 
social do grupo, na realidade política dos grupos indígenas, na maioria das vezes 
colocando o conhecimento, a tradição, a cultura daqueles grupos indígenas con-
templados por esses programas como gente que não tem nenhum conhecimento 
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e que precisam, de toda forma, desse socorro da medicina ocidental. Não foi uma 
conferência que condenou a medicina ocidental, mas foi, sobretudo, uma conferência 
que procurou reafirmar princípios, como os que são apontados pela Organização 
Mundial da Saúde, que entende a saúde como um completo estado de bem-estar 
físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. No caso de saúde indí-
gena, este conceito implica em considerar que a noção de saúde para as populações 
indígenas é determinada a partir da sua relação, da sua história de contato com a 
sociedade nacional. É definida também pela forma de ocupação que esse povo faz 
do seu território e, sobretudo, passa, obrigatoriamente, pela autonomia territorial 
dos grupos indígenas. Raoni, que é uma liderança Kayapó do Xingu, esteve nessa 
conferência, vai estar falando, várias outras lideranças indígenas estarão expres-
sando seu pensamento acerca da questão de saúde, mas é importante anunciar: 
saúde, pro povo indígena, é, sobretudo, autonomia territorial, a garantia do usufruto 
pleno das riquezas existentes nessas áreas. O doutor Sergio Arouca foi o presidente 
da 8ª Conferência Nacional de Saúde e também presidiu, abriu a 1ª Conferência 
de Saúde Indígena, em Brasília, e tem um depoimento seu acerca dessa primeira 
iniciativa de se discutir saúde indígena.

SERGIO AROUCA - Bom, essa conferência de proteção à saúde do índio 
é parte da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que começou em março deste ano e 
que tá tentando definir duas coisas. Por um lado, quais os aspectos de saúde que 
devem entrar na Constituição brasileira e as propostas de uma reforma sanitária 
no Brasil. A conferência do índio, eu acho que ela traz todo um aspecto novo a esse 
debate, já que leva a questão da cidadania a uma reflexão bastante profunda, de 
respeito à cultura indígena, às suas tradições, à sua história. Coloca em questão 
todo o aspecto de conservação da natureza e nos pareceu fundamental, dentro 
de todos esses debates, sempre ter em conta de qual conceito de saúde que tá se 
falando. A 8ª Conferência partiu dum conceito de saúde ampliado, em que saúde 
quase que se equivale a nível de vida e, portanto, tem a ver com condições de 
existência, de trabalho, de direito à terra, de conservação da natureza, de direito 
à educação, direito à assistência médica, e me parece que a conferência do índio, 
então, ela deve assumir qual o conceito de saúde que as nações indígenas estão 
assumindo e, em função disso, eles colocarem quais as propostas que eles têm de 
organização dos serviços de saúde pra que essas propostas sejam incluídas, então, 
na Reforma Sanitária.

ANGELA PAPPIANI - E como que você vê o papel das instituições cientí-
ficas nessa nova proposta?

SERGIO AROUCA - Eu acho que as instituições científicas, elas têm que 
repensar todo o seu comportamento, acho que, diante desse momento, né? Muitas 
vezes, os índios sempre também foram considerados, pelas instituições científi-
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cas, como simplesmente objetos de estudo, quer dizer, pessoas aqui que iam lá, 
coletavam informações, tiravam sangue, eles faziam o exame pra publicação de 
mais um trabalho científico. Nós acreditamos que as instituições científicas, elas 
devem ter com o problema uma relação de compromisso. Isso envolve que o que 
foi investigado e o que foi estudado deve retornar pra própria comunidade indígena 
pra que ela possa encaminhar a solução dos seus problemas. Nós acreditamos que 
a comunidade científica, as instituições científicas, elas têm que se repensar pra 
enfrentar os problemas com compromisso de solução dos problemas.

[“O tukano”, melodia entoada por flautas Wajãpi]

AILTON KRENAK - Aí foi as flautas Wajãpi. Flauta tocando um concerto, 
uma música que chama “O tukano”. A maioria das músicas deles contemplam mani-
festação de espíritos dos animais, né? Nós estamos aqui, então, com esse especial 
sobre saúde indígena. Tivemos a fala do professor Sergio Arouca, que presidiu a 
8ª Conferência Nacional de Saúde e esteve na abertura dessa nossa Conferência de 
Saúde Indígena. Numa certa altura dos entendimentos com o Ministério da Saúde, 
acerca da participação indígena nesta conferência e da forma que seria montado 
os painéis, as mesas, as exposições dos trabalhos, nós tivemos uma preocupação 
muito grande porque, da parte do povo indígena, nós sabíamos que era fundamental 
que essa conferência contemplasse a cultura, a tradição médica do povo indígena, 
que não se colocasse como oposição ao conhecimento que o xamã, que o pajé, que 
as pessoas tradicionais indígenas têm e praticam no controle da saúde, né? Por 
outro lado, reconhecemos também que uma participação dos médicos tradicionais 
dentro dessa conferência, junto com técnicos, com especialistas, podia resultar 
numa impossibilidade de se tirar uma proposta de diretrizes para a saúde, que é 
o objetivo dessa conferência. Então nós procuramos resolver isso propiciando a 
maior participação indígena possível, daquelas pessoas indígenas que consegui-
ram reunir um conhecimento acerca de saúde enquanto conhecimento médico, 
técnico, científico e uma informação sobre a tradição cultural do seu povo e um 
compromisso com essa interação das experiências do povo indígena e do conheci-
mento técnico-científico. Nós tivemos, então, uma boa participação de monitores 
indígenas de saúde, de pessoas indígenas que tão lidando com isso e dos técnicos. 
Os cientistas apresentaram alguns papéis, algumas experiências particulares sobre 
determinado grupo indígena ou sobre uma determinada experiência e, na grande 
maioria, acabaram por referendar as experiências do povo indígena enquanto 
controle de saúde. E uma coisa que ficou confirmado nessa conferência também 
é que o povo indígena só não controla as doenças que não têm origem dentro dos 
territórios indígenas. E foi ampliado um pouco mais o conceito de saúde para o 
povo indígena, na medida em que todos os documentos retirados ali apontam pra 
necessidade do Estado reconhecer as terras indígenas e garantir uma vida segura 
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pras populações indígenas pra que possam exercitar sua liberdade, o seu direito 
à saúde e à vida, enfim. Nós vamos ter, agora, uma fala do Raoni, que é um chefe 
Metuktire Kayapó de lá do Xingu. Raoni é bastante conhecido. É aquele chefe do 
Xingu que tem um botoque, que usa um botoque no lábio. A sua pronúncia, na 
língua portuguesa, tem um pouco de dificuldade de compreensão, mas tem uma 
fala muito importante dele acerca de saúde que nós vamos ouvir agora.

RAONI - Sempre eu penso que o branco... o branco tá enrolando. Não é 
como antigamente. Antigamente, terra muito longe pra nós. Como hoje que, terra, 
tudo terra tá ocupado, o branco tem que sempre deixar mato, tem que deixar 
terra pra nós, pra nosso filho, nosso neto. Tão querendo fechar rio Xingu.... rio 
Xingu vai encher como lagoa. Eu não aceito. Então, comunidade nossa, o Kayapó, 
todo mundo saber, não aceito. Eu tenho que procurar pra explicar. Tem o nome do 
homem que tão querendo fazer, com o que é o rio. Acaba peixe, acaba bicho. Ele ia 
ter que deixar mato, ele tem que deixar rio (...). Eu tô querendo explicar mais. Tô 
muito preocupado com o rio Xingu. Muita gente, meu povo, índio, tá misturado com 
branco, o branco tá matando meu povo! Eu não quero branco mata mais meu povo! 
Eu quero que o branco respeita meu povo, trata direitinho meu povo. As doenças 
do branco é muito mau. As doenças do branco é muito mau pra matar meu povo 
(...). Meu coração chorando, minha cabeça chorando. 

AILTON KRENAK - Esta foi a fala do Raoni explicando, com sua visão, 
de como que é a situação de saúde do povo indígena hoje. Ele aponta, denuncia 
o desrespeito que tem sido feito com esse... população indígena. Ele denuncia a 
intenção dos ministros de construir barragem no rio Xingu. O ministro Aureliano 
Chaves, das Minas e Energia, anunciou a construção de cinco barragens na região 
do rio Xingu. Uma dessas barragens, que a imprensa tá denunciando, é a barragem 
de Kararaô. A outra hidrelétrica num lugar também na área do Xingu, com o nome 
Babaquara. A outra vai pegar um rio, Teles Pires, inundando terra dos Kayabi. 
Então Raoni sabe que essas barragens, esses grandes lagos que estão querendo 
transformar o rio Xingu, vai diminuir a caça, vai diminuir possibilidades de vida do 
povo indígena que habita essa região e está denunciando que se o governo pensa 
num programa de saúde que atende a necessidade da população indígena, a primeira 
iniciativa é de que o governo faça reavaliação desses programas de barragens. 
A Eletrobrás tá vendendo a ideia pro Brasil que tem que construir barragem. 
Eles tão buscando financiamento junto ao Banco Mundial, buscando empréstimo 
internacional pra construção dessas barragens quando ainda não conseguiram 
provar da urgência e da viabilidade da construção dessas barragens. As barragens 
do rio Xingu, ao todo cinco, significa inundação duma extensa faixa do território 
nacional, impossibilitando a sobrevivência dessas populações indígenas. Raoni, 
quando fala do impacto que vai ter sobre saúde indígena, ele está sendo muito 
verdadeiro e o governo precisa esclarecer a opinião pública sobre o que significa 
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essas barragens, que benefícios que vai trazer pro povo brasileiro e não deixar 
de apontar também os prejuízos que isso pode causar pro meio ambiente e pra 
população indígena como um todo. Essa conferência de saúde propiciou esse tipo de 
conversa, de denúncia, de discussão. E de lá também saiu uma moção repudiando 
a forma com que o plano de recuperação do setor energético foi montado pelas 
assessorias, pelas empresas de consultoria técnica, que tão muito mais voltada 
para o interesse das construtoras do que, propriamente, do meio ambiente e das 
populações que habitam essas áreas ribeirinhas. A Eletronorte, a Eletrobrás, essas 
companhias elétricas do Estado, elas têm um compromisso com o povo, e não só com 
as empreiteiras. É esse compromisso que nós estamos cobrando, exigimos respeito 
e que seja mostrado à opinião pública as consequências pra meio ambiente e pra 
saúde da população ribeirinha desse plano de recuperação do setor energético que 
envolve alguns bilhões de dólares de empréstimo num momento em que o Brasil 
discute dívida externa, discute saúde da população, discute o meio ambiente, eles 
continuam montando projetos absurdos e atropelando a opinião do povo brasileiro 
e do povo indígena que, nesse caso, entende que essas barragens são um atentado 
contra a saúde do povo. Nós sabemos que nos programas de financiamento desses 
grandes projetos, como Itaipu, Tucuruí, Balbina e as barragens que vão tá sendo 
construídas no rio Xingu, no rio Ji-Paraná, na bacia do rio Uruguai, eles preveem 
uma parte de dinheiro, uma parte do empréstimo que deverá ser aplicado no 
controle do impacto sobre o meio ambiente e populações. Pra fazer lagos, como 
esse de Tucuruí, que nós conhecemos, onde se preserva uma certa quantidade da 
vida que habitava aquela região. Do ecossistema. No caso da população indígena, 
o reparte que tem cabido ao governo investir na assistência à população indígena 
tem sido extremamente desastroso, não redunda em benefício do povo indígena. As 
populações são perdidas da sua terra, ficam sujeitas a uma assistência que chega 
a ser imoral, por parte da Funai, que manipula descaradamente esses recursos, e 
a situação de saúde fica abandonado. As populações indígenas que estão vivendo, 
hoje, dentro da área do Projeto Polonoroeste, são testemunha disso. O povo Suruí, 
Cinta-Larga, o povo Nambikwara mesmo, outros grupos daquela área de Rondônia, 
têm que recorrer o tempo todo a serviços de saúde que não atende e que não 
cobre a seriedade dos riscos que estão correndo. Há recursos. O que não há é 
vontade, respeito, intenção de prestar um serviço sério àquela população da área 
do Polonoroeste. É contra isso que nós estamos denunciando.

[Melodia “Canto do morcego” Kamayurá]

AILTON KRENAK - Aí foi o canto Kamayurá o “Canto do morcego”. Os 
Kamayurá, povo que habita também a região do Xingu, mesma região que vive o 
povo Kayapó, Kayabi, Wauja. Há um grupo grande de povos que habitam essa região, 
ao todo, 18 nações. Esses parentes, eles têm, como esse canto que nós mostramos 
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agora e o canto Wajãpi, anteriormente, que faz parte dum complexo universo, né, 
das cerimônias e de saúde, principalmente da saúde mental. É a maneira que o 
povo indígena estabelece relação com o lugar que vive e que parte de saúde, ela 
está no centro dessa atenção. Essa primeira conferência de saúde que tivemos 
oportunidade de participar, onde algumas pessoas tomavam algumas comunida-
des indígenas como objeto de estudo até de psicólogo, né, do... psiquiatra. Essas 
pessoas precisam estar atento pra forma que a população indígena tem há muito 
tempo de estabelecer controle da saúde mental, da participação da pessoa no con-
junto do povo em que ele habita, que ele vive junto, que ele faz parte, a integração 
dessa pessoa no seu espaço, participação dessa pessoa nas lutas desse povo, nas 
criações, a participação dessa pessoa no universo da cultura do grupo que vive e, a 
partir daí, que nós podemos começar a discutir com o cientista, com o especialista 
o que nós consideramos diretrizes pra saúde. E que a população indígena tenha 
acesso a serviços e ações de saúde como todo o povo brasileiro, mas, sobretudo, 
que essa população indígena possa ter garantido a sua especificidade, o fato de ter 
uma maneira tradicional de tratar a questão da saúde, de ter uma forma de vida e 
de organização, que a intervenção no campo de saúde só pode ser feito se reconhe-
cer isso, se contemplar isso, porque a desagregação do grupo social é o início da 
doença, é a perda da plena saúde mesmo que isso não significa dano físico, mas é 
a perda da saúde mental para a população. Então, a garantia do território, que tem 
sido uma insistência, não só nesse programa, mas sempre, no nosso programa, a 
gente trata da questão das terras, é porque a saúde do povo tem a ver com o lugar 
que o povo vive e como vive. Nós estamos, hoje, num programa especial, vamos 
seguir ainda tratando do tema saúde onde nós teremos a oportunidade de ouvir 
fala dos monitores de saúde, dos enfermeiros, mesmo de outros técnicos, médicos 
que estão trabalhando conosco e vamos ver como que, nesse programa de hoje, a 
gente consegue noticiar, contar como que o povo indígena tá tomando a questão de 
saúde, hoje, como uma emergência, como coisa prioritária. Voltamos daqui a pouco.

Nota

1 Disponível em: <http://ikore.com.br/programa/saude/>. Acesso em: 3 fev. 2021. Para maiores 
informações, ver o capítulo de Angela Pappiani nesta coletânea.




