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Nas notas biográficas apresentadas neste apêndice em ordem alfabética 
visamos, primordialmente, a destacar aspectos das trajetórias dos entrevistados 
que se relacionam à temática da saúde indígena no período analisado nos capítulos 
desta coletânea, qual seja, dos anos 1980 ao início dos anos 2000. Tais aspectos 
se vinculam, em particular, à implementação de políticas públicas em saúde; o 
intuito não é de modo algum cobrir o espectro de atuação desses atores sociais, 
notadamente muito mais diversificado do que é possível aludir neste breve apên-
dice. Quando disponível, apresentamos o endereço do currículo na base Lattes 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o que 
se restringe aos entrevistados com atuação na área acadêmica. Os organizadores 
agradecem a Bruno Nogueira Guimarães e a Hélio Sá pela ajuda na sistematização 
de parte das notas biográficas.

1. Ailton KrenAK (Ailton Alves Lacerda Krenak). Liderança indígena, escritor 
e doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Esteve 
ativamente envolvido com a criação da União das Nações Indígenas (UNI), 
no início da década de 1980. Participou da articulação e relatoria da 1ª 
Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio, em 1986. Contribuiu 
intensamente com os debates da Constituinte e do capítulo dedicado aos 
povos indígenas, tendo discursado em defesa dos direitos destes no plená-
rio do Congresso Nacional. Também atuou entre 1985 e 1990 no Programa 
de Índio da Rádio da Universidade de São Paulo, iniciativa do Núcleo de 
Cultura Indígena da UNI. Recebeu diversos prêmios por sua atuação.

Entrevista realizada em 29/05/2018 na Serra do Cipó, MG. Duração: 
02:15:15

2. AlbA FigueroA (Alba Lucy Giraldo Figueroa). Antropóloga, ao longo de sua 
carreira trabalhou com questões ligadas a cosmologias e saúde e conduziu 
também pesquisa etnográfica entre os Sateré-Mawé, no Amazonas. Atuou 
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em agências governamentais no Brasil, tendo participado da formulação 
de projetos piloto dos distritos sanitários, como o da região do Alto Rio 
Negro. Acompanhou diversas conferências de Saúde Indígena e trabalhou 
na Coordenação de Saúde Indígena na Fundação Nacional de Saúde no 
período inicial de implantação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas. 
Foi membro da Comissão Intersetorial de Saúde Indígena.

Entrevistas realizadas em 18/04/2018 e 06/12/2018, em Brasília, DF e 
virtualmente. Duração total: 05:01:07

3. AlcidA rAmos (Alcida Rita Ramos). Antropóloga, é professora emérita na 
Universidade de Brasília. Iniciou pesquisas junto aos Sanumá, subgrupo 
Yanomami, na década de 1960. Em 1978, com o antropólogo Kenneth 
Taylor, implementou o Projeto Yanoama, iniciativa pioneira voltada para 
os Yanomami que incluiu a temática da saúde. Sua carreira é marcada 
pela simultânea produção de análises etnográficas e envolvimento em 
atividades voltadas para a defesa do povo Yanomami. Participou ativa-
mente da Comissão pela Criação do Parque Yanomami, atual Comissão 
Pró-Yanomami. Também tem desenvolvido pesquisas sobre indigenismo 
comparado na América do Sul. Mais informações podem ser obtidas em 
seu currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8701649902541495

Entrevista realizada em 06/06/2019 no Rio de Janeiro, RJ. Duração: 
01:44:19

4. AnA mAriA costA. Antropóloga, atuava na Secretaria Nacional de Pro-
gramas Especiais de Saúde do Ministério da Saúde quando organizou 
a 1ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio, em 1986, e a 
publicação dos textos que embasaram os debates nessa conferência na 
edição especial Saúde do Índio da revista Saúde em Debate, do Centro 
Brasileiro de Estudos de Saúde, em 1988. Integrou a relatoria da 2ª Confe-
rência Nacional de Saúde para os Povos Indígenas (1993). Posteriormente, 
atuou durante muitos anos na Fundação Nacional do Índio, inclusive na 
interface com as ações de saúde. 

Entrevistas realizadas em 20/04/2018 e 28/04/2018, em Brasília, DF. 
Duração total: 02:56:32

5. cArlo ZAcquini. Indigenista e missionário italiano da Ordem da Conso-
lata, fundador, com Claudia Andujar e Bruce Albert, da Comissão para a 
Criação do Parque Yanomami, em 1978, atual Comissão Pró-Yanomami 
(CCPY). É o idealizador e coordenador do Centro de Documentação Indí-
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gena, criado em 2012 em Boa Vista, Roraima. Atua entre os Yanomami 
desde a década de 1960, em defesa da vida e proteção do território 
Yanomami, tendo se envolvido também em ações interdisciplinares de 
saúde. Pela CCPY, esteve diretamente envolvido com a implantação do 
Distrito Sanitário Yanomami e nas atividades do seu Conselho Distrital 
de Saúde.

Entrevistas realizadas em 08/05/2018 e 11/05/2018 em Boa Vista, RR. 
Duração total: 02:46:29

6. cArmen JunqueirA (Carmen Sylvia de Alvarenga Junqueira). Antropóloga, 
é professora emérita da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
Conduziu diversos projetos de pesquisa e cooperação com povos indíge-
nas, incluindo os Kamayurá (Alto Xingu) e os Cinta-Larga (Mato Grosso e 
Rondônia). Ao longo de sua carreira dedicou-se à afirmação dos direitos 
indígenas e à análise da situação dos povos brasileiros no sistema polí-
tico-econômico nacional. Foi avaliadora da situação dos povos indígenas 
afetados pelo Programa Polo Noroeste (1982-87) em Mato Grosso e Ron-
dônia e pelo Projeto de Proteção do Meio Ambiente e das Comunidades 
Indígenas. Mais informações podem ser obtidas em seu currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/7835938043590509

Entrevistas realizadas em 03/04/2018 e 15/05/2018, em São Paulo, SP. 
Duração total: 04:55:17

7. chico Apurinã (Francisco Avelino Batista). Liderança Apurinã que atua no 
movimento indígena desde a década de 1980, participando de processos 
demarcatórios e da criação da União das Nações Indígenas - Acre e Sul do 
Amazonas. Esteve envolvido nas discussões sobre os direitos indígenas 
na Constituição de 1988. Atuou em diversos projetos de saúde e, poste-
riormente, na implementação do Distrito Sanitário Especial Indígena do 
Alto Rio Purus, do qual atualmente é assessor. Também participou da 2ª 
Conferência Nacional de Saúde para os Povos Indígenas (1993), foi con-
selheiro distrital de Saúde Indígena e membro da Comissão Intersetorial 
de Saúde Indígena. 

Entrevista realizada em 07/05/2019, em Rio Branco, AC. Duração: 01:12:19

8. christinA tAvAres. Jornalista, foi coordenadora da Comunicação Social da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) entre 1977 e 2010. Atuou como assessora 
de imprensa de Sergio Arouca durante 18 anos, inclusive na Presidência da 
Fiocruz. Participou ativamente de diversos eventos da Reforma Sanitária 
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e foi coordenadora da Comunicação Social da 8ª Conferência Nacional de 

Saúde (1986) e da Comissão Nacional da Reforma Sanitária. Tem 43 anos 

de dedicação à saúde pública, ciência e tecnologia em saúde. 

Entrevista realizada em 18/07/2019 no Rio de Janeiro, RJ. Duração: 

01:24:51

9. clóvis Ambrósio. Liderança Wapichana, atua no movimento indígena 

desde a década de 1970 e esteve envolvido na criação do movimento 

indígena de Roraima, assumindo a coordenação do Conselho Indígena 

de Roraima. Participou de diversas conferências nacionais de Saúde 

Indígena e acompanhou a implementação do Distrito Sanitário Especial 

Indígena  Leste Roraima, cujo Conselho Distrital presidiu por dez anos. 

Foi membro da Comissão Intersetorial de Saúde Indígena por muitos 

anos. Continua atuante nas ações locais de saúde na Terra Indígena 

Malacacheta, em Roraima. 

Entrevista realizada em 09/05/2018 em Malacacheta, RR. Duração: 

01:52:48

10. dAvi KopenAwA. Pajé e liderança Yanomami, criou a Hutukara - Associa-

ção Yanomami. Desde a década de 1980 tem exercido papel fundamental 

nas denúncias, tanto nacional como internacionalmente, sobre as epide-

mias e outros impactos sobre a saúde das invasões dos territórios Yano-

mami. Articulou ações de saúde e o processo de demarcação territorial, 

conquistada em 1992. Acompanha, desde a sua criação, a implantação 

do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami. Em 1988 recebeu o 

prêmio Global 500 Award das Nações Unidas e, em 2015, a Ordem do 

Mérito Cultural por seu trabalho.

Entrevista realizada em 09/05/2018, em Boa Vista, RR. Duração: 02:13:59

11. diAnA pinheiro mArinho. Com formação em serviço social, é tecnologista 

sênior na Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação 

Oswaldo Cruz (Ensp/Fiocruz). Nas décadas de 1980 e 90 atuou na Casa de 

Saúde do Índio pela Fundação Nacional do Índio, localizada em Brasília. 

Posteriormente, fez parte da equipe do Núcleo de Estudos Saúde de Popula-

ções Indígenas (Nespi/Ensp/Fiocruz). Participou da Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Eco-92, realizada 

no Rio de Janeiro, quando acompanhou as atividades realizadas no cha-

mado Fórum Karioca, no qual foram travados importantes debates sobre 
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questões ambientais e os povos indígenas. Mais informações podem ser 
obtidas em seu currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3773442240127992

Entrevista realizada em 13/08/2018 no Rio de Janeiro, RJ. Duração: 
01:47:07

12. douglAs rodrigues (Douglas Antonio Rodrigues). Médico e coordenador 
da Unidade de Saúde e Meio Ambiente do Departamento de Medicina 
Preventiva da Escola Paulista de Medicina (atual Universidade Federal de 
São Paulo, Unifesp). Atua no Projeto Xingu da Unifesp desde a década de 
1980, nas ações de saúde do Parque Indígena do Xingu. Teve ativa par-
ticipação no movimento da Reforma Sanitária e nas discussões acerca da 
política de saúde indígena. Integrou a relatoria da 2ª Conferência Nacional 
de Saúde para os Povos Indígenas (1993), participou de diversas conferên-
cias de Saúde Indígena e foi membro da Comissão Intersetorial de Saúde 
Indígena. Contribui com a implementação do Distrito Sanitário Especial 
Indígena Xingu. Mais informações podem ser obtidas em seu currículo 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/7808005294527243

Entrevista realizada em 02/04/2018, em conjunto com Sofia Mendonça, 
em São Paulo, SP. Duração: 02:07:01

13. egon hecK (Egon Dionisio Heck). Teólogo, atuou na estruturação da 
Unidade Regional Sul do Conselho Indigenista Missionário (Cimi-Sul) e 
na coordenação do Cimi no Mato Grosso do Sul. Foi secretário executivo 
da sede nacional do Cimi. Desde seus anos de formação, como aluno de 
teologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul durante 
a ditadura militar, participou na militância em favor dos direitos dos opri-
midos. Iniciou seu envolvimento com a temática indígena na década de 
1970, influenciado pelo Concílio Vaticano 2º e por leituras da Teologia da 
Libertação. Desde então, sua trajetória é marcada pela atuação em defesa 
dos direitos dos povos originários.

Entrevistas realizadas em 10/05/2019 e 28/10/2019 em Brasília, DF. 
Duração total: 02:28:08

14. egydio schwAde. Teólogo, em 1969 foi membro fundador da Operação 
Anchieta, que viria a se tornar a ONG Operação Amazônia Nativa, bem 
como do Conselho Indigenista Missionário, em 1972. Ocupou posições de 
direção em ambas as organizações, sendo um ativo participante da defesa 
dos direitos indígenas. Atuou visando a colocar em prática os desígnios 
do Concílio Vaticano 2º, tomando a Igreja como um instrumento para a 
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transformação social. A partir desse engajamento, trabalhou em diferentes 
estados do país, destacando-se seu longo período no Amazonas com o povo 
Waimiri-Atroari. Denunciou o genocídio indígena em diversas ocasiões, 
como na marcante participação no 4º Tribunal Russel, em 1980. 

Entrevista realizada em 11/06/2020, virtualmente. Duração: 01:45:36

15. ernildA souZA do nAscimento (Irmã Rosirene). Formada em ciências 
físicas e biológicas e especialista em saúde pública. Atua no Conselho 
Indigenista Missionário (Cimi) desde a década de 1970, tendo desenvol-
vido ações de saúde com povos indígenas no interior de Goiás. Durante a 
década de 1980 participou da construção da assessoria de saúde do Cimi, 
o que envolveu levantamentos de saúde, produção de materiais educativos 
e a organização dos encontros de Saúde Indígena.

Entrevista realizada em 21/05/2018 em São Roque, SP. Duração: 01:45:34

16. FAny ricArdo (Fany Pantaleoni Ricardo). Antropóloga, juntou-se ao 
Centro Ecumênico de Documentação e Informação em 1978, desenvol-
vendo com Carlos Alberto (Beto) Ricardo a pesquisa Levantamento dos 
Povos Indígenas no Brasil. A partir dessa pesquisa, construíram uma rede 
de colaboradores (antropólogos, linguistas, missionários, indigenistas, 
entre outros) que originou a publicação Povos Indígenas no Brasil (PIB), 
série enciclopédica que se tornou, desde o início da década de 1980, uma 
destacada referência. Sócia fundadora do Instituto Socioambiental e pro-
tagonista na produção de dados populacionais dos indígenas, desenvolve 
diversos projetos de apoio aos povos indígenas no país e milita pelos 
direitos indígenas há mais de 40 anos. 

Entrevista realizada em 16/05/2018, em conjunto com Tiago Moreira dos 
Santos, em São Paulo, SP. Duração: 02:22:20
 
17. istván vArgA (István van Deursen Varga). Médico sanitarista e antropó-
logo, é professor da Universidade Federal do Maranhão. Como estudante 
da Escola Paulista de Medicina (atual Universidade Federal de São Paulo, 
Unifesp), participou de diversos movimentos políticos na década de 1970, 
tendo integrado o grupo do Projeto Xingu. Atuou na Comissão Pró-Índio 
de São Paulo e assessorou diversos trabalhos de saúde junto aos povos 
indígenas, inclusive como consultor técnico da União das Nações Indígenas. 
Em 1988 apoiou a criação do Grupo de Trabalho em Saúde Indígena na 
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Em 1993, cedido para a Fun-
dação Nacional de Saúde, coordenou o comitê executivo da 2ª Conferência 
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Nacional de Saúde para os Povos Indígenas. Mais informações podem ser 
obtidas em seu currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4612474672481875

Entrevista realizada em 16/08/2018 em São Luís, MA. Duração: 03:12:25 
 
18. ivone menegollA (Ivone Andreatta Menegolla). Médica sanitarista, no 
início dos anos 1980 trabalhou no Projeto Rondon na Amazônia. Inicial-
mente atuou no vale do Javari e depois na assistência à saúde dos povos 
Yanomami pela Comissão pela Criação do Parque Yanomami. Participou 
da redação de documentos que denunciavam as consequências sanitárias 
das invasões garimpeiras no território yanomami. Nos anos 1980 compôs a 
equipe que implementou o Plano Emergencial de Saúde Yanomami, desen-
cadeado pela Ação Pela Cidadania. No início da década de 1990 atuou como 
coordenadora na implantação do Distrito Sanitário Yanomami.

Entrevista realizada em 05/11/2018 em Porto Alegre, RS. Duração: 
02:45:25
 
19. JAcir de souZA (Jacir José de Souza). Macuxi da comunidade Maturuca 
Terra Indígena Raposa Serra do Sol, desde a década de 1970 participou da 
organização do movimento indígena em Roraima e da criação do Conselho 
Indígena de Roraima (CIR), do qual foi coordenador. Liderança na luta pela 
demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, atuou também pela 
Coordenação de Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Partici-
pou de conferências de Saúde Indígena. Pelo CIR desenvolveu projetos de 
saúde e, posteriormente, atuou na implantação do Distrito Sanitário Leste 
Roraima, com convênios com a Fundação Nacional de Saúde.

Entrevista realizada em 10/05/2018, em conjunto com Lêda Leitão, em 
Boa Vista, RR. Duração: 01:52:51
 
20. lêdA leitão (Lêda Leitão Martins). Jornalista e antropóloga, atuou 
como assessora de comunicação da Comissão pela Criação do Parque 
Yanomami entre 1989 e 1995. Esteve envolvida nas ações do Plano 
Emergencial Yanomami, do Núcleo Interinstitucional de Saúde Indígena 
e da implantação do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami. 
Participou da 2ª Conferência de Saúde para os Povos Indígenas (1993) e 
de diversos outros eventos sobre a temática. Atua no Distrito Sanitário 
Especial Indígena Leste Roraima. Mais informações podem ser obtidas 
em seu currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8480281964899871
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Entrevistas realizadas em 10/05/2018 e 29/03/2019 em Boa Vista, RR. 
Duração: 02:43:50 (total da entrevista solo e trechos compartilhados com 
Jacir de Souza) 

21. letíciA yAwAnAwA. Liderança Yawanawá ligada à União das Nações 
Indígenas - Acre e Sul do Amazonas, no âmbito da qual participou da 
criação do Grupo Mulheres Indígenas, uma das primeiras articulações 
de mulheres indígenas no país. Foi a primeira conselheira indígena no 
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, representando 
a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira.

Entrevista realizada em 07/05/2019 em Rio Branco, AC. Duração: 01:19:09

22. luiZA gArnelo (Maria Luiza Garnelo Pereira). Médica sanitarista e 
antropóloga, é pesquisadora titular do Instituto Leônidas e Maria Deane 
(Fiocruz Amazônia). Atua com saúde dos povos indígenas na região do 
Alto Rio Negro desde a década de 1980, inicialmente pela Rede Autônoma 
de Saúde Indígena da Universidade Federal do Amazonas. Elaborou umas 
das primeiras propostas de distrito sanitário indígena na Amazônia (Alto 
Rio Negro). Participou das discussões para a criação do Distrito Sanitário 
Yanomami e atuou na implementação de ações em saúde indígena no 
estado do Amazonas pela Fundação Nacional de Saúde. Participou de 
diversas conferências de Saúde Indígena, tendo sido relatora da 2ª Con-
ferência Nacional de Saúde para os Povos Indígenas (1993). Foi membro 
da Comissão Intersetorial de Saúde Indígena. Mais informações podem ser 
obtidas em seu currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7853309952216648

Entrevista realizada em 27/03/2018 no Rio de Janeiro, RJ. Duração: 
02:57:35

23. mArcio sAntilli (Márcio José Brando Santilli). Filósofo, foi deputado 
federal (PMDB SP) entre 1983 e 1987, quando foi membro da Comissão 
de Relações Exteriores e da Comissão Índios, esta última criada pelo então 
deputado Mário Juruna. Participou ativamente nos debates da Assembleia 
Nacional Constituinte (1987-1988), com atuação decisiva na luta contra 
a exploração mineral e do subsolo em terras indígenas. Foi membro do 
Centro Ecumênico de Documentação e Informação, do Núcleo de Direitos 
Indígenas e sócio fundador do Instituto Socioambiental, no qual participou 
da direção. Presidiu a Fundação Nacional do Índio de setembro de 1995 
a março de 1996. Foi consultor da Fundação Nacional de Saúde para a 
criação dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas.

Entrevista realizada em 20/04/2018 em Brasília, DF. Duração: 02:27:43
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24. mArcos pellegrini (Marcos Antônio Pellegrini). Médico e antropólogo, 
é professor da Universidade Federal de Roraima. Foi estudante da Escola 
Paulista de Medicina, atual Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), na 
qual participou do Projeto Xingu. Teve atuação na Comissão pela Criação 
do Parque Yanomami e também em iniciativas do Conselho Indigenista 
Missionário no Acre. Participou das ações relacionadas com o Plano Emer-
gencial Yanomami, do Núcleo Interinstitucional de Saúde Indígena, assim 
como da implantação do Distrito Sanitário Yanomami. Foi da equipe de 
relatoria da 2ª Conferência Nacional de Saúde para os Povos indígenas 
(1993). Mais informações podem ser obtidas em seu currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/6581181770526968

Entrevistas realizadas em 07/05/2018 e 26/03/2019 em Boa Vista, RR. 
Duração total: 02:45:24

25. mAriA gorete selAu (Maria Gorete Gonçalves Selau). Médica sanitarista, 
durante a década de 1980 atuou em ações de saúde com povos indígenas 
do Alto Rio Solimões (Amazonas), do Alto Rio Negro (Amazonas) e do 
povo Yanomami (Amazonas e Roraima). Essas atividades aconteceram em 
parcerias com o Conselho Indigenista Missionário, o Centro Ecumênico de 
Documentação e Informação e a Comissão pela Criação do Parque Yano-
mami. No final dos anos 1980 fez parte da Comitiva da Ação pela Cidada-
nia, quando elaborou relatório sobre a situação de saúde dos Yanomami 
após a invasão garimpeira. Atuou na Coordenação de Saúde Indígena da 
Fundação Nacional de Saúde. 

Entrevista realizada em 05/07/2019 em Brasília, DF. Duração: 01:51:11
 
26. mirthes versiAni (Mirthes Versiani dos Anjos). Enfermeira e agente 
pastoral do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), foi responsável pela 
organização dos encontros de Saúde Indígena realizados entre 1978 e 
1988. Pelo Cimi atuou em ações de saúde com povos indígenas no Mato 
Grosso na década de 1970 e assumiu, em 1986, a Assessoria de Saúde 
dessa entidade. Esteve na relatoria da 2ª Conferência Nacional de Saúde 
para os Povos Indígenas (1993) e foi membro da Comissão Intersetorial 
de Saúde Indígena.

Entrevista realizada em 30/05/2018 em Ouro Preto, MG. Duração: 01:27:49

27. nicAnor pinto (Nicanor Rodrigues da Silva Pinto). Médico sanitarista, 
professor na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Quando estu-
dante da Escola Paulista de Medicina (atual Unifesp), atuou no Projeto 
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Xingu. Em 1978 foi membro fundador da Comissão Pró-Índio de São Paulo. 

Participou da relatoria da 1ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde do 

Índio (1986) e apoiou, nas discussões de saúde, as lideranças indígenas 

vinculadas à União das Nações Indígenas ao longo da década de 1980. 

Envolveu-se com a Reforma Sanitária, tendo participado de diversas con-

ferências de Saúde. Mais informações podem ser obtidas em seu currículo 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/1731404918901532

Entrevista realizada em 21/08/2019. Duração: 01:54:50

 

28. pAulo dAniel dA silvA morAes. É médico sanitarista e indigenista. 

No final dos anos 1980 passou a acompanhar as questões de saúde 

indígena, tendo atuado com os povos no Mato Grosso do Sul. Colabo-

rou nas ações e encontros de Saúde Indígena do Conselho Indigenista 

Missionário em diversas regiões do Amazonas no início dos anos 1990. 

Participou da 2ª Conferência Nacional de Saúde para os Povos Indígenas 

(1993) e na implementação do Distrito Sanitário Leste Roraima, onde 

ainda trabalha. 

Entrevistas realizadas em 07/05/2018, 10/05/2018 e 21/03/2019, virtual-

mente. Duração total: 02:59:17

29. pAulo mAchAdo guimArães. Advogado, atua na assessoria jurídica do 

Conselho Indigenista Missionário desde o início dos anos 1980. Durante 

o processo constituinte entre 1987 e 1988, articulou a participação indí-

gena e atuou nos debates sobre direitos indígenas. Esteve envolvido em 

várias propostas legislativas como o projeto de lei sobre o novo Estatuto 

dos Povos Indígenas. Assessorou diversas organizações indígenas em 

processos demarcatórios e outras reivindicações. 

Entrevistas realizadas em 08/05/2019 e 23/04/2019 em Brasília, DF. 

Duração total: 03:02:42

30. renAto AthiAs (Renato Amram Athias). Antropólogo e professor na 

Universidade Federal de Pernambuco, desenvolveu estudos antropológicos 

em diversas regiões do país, em particular no Alto Rio Negro e no estado 

de Pernambuco. No início de sua carreira trabalhou junto ao Conselho 

Indigenista Missionário e foi um dos fundadores do jornal Porantim, em 

1978. Com atuação em pesquisas sobre etnicidade e antropologia visual, 

desenvolveu também diversos projetos no campo da saúde indígena, com 

foco em questões de assistência, mediante parcerias com organizações 
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não governamentais, entre as quais a Saúde Sem Limites e a Oxfam. Mais 
informações podem ser obtidas em seu currículo Lattes: http://lattes.cnpq.
br/3820775754333816

Entrevista realizada em 09/10/2018 em Recife, PE. Duração: 02:05:34

31. soFiA mendonçA (Sofia Beatriz Machado de Mendonça). Médica e antro-
póloga, é coordenadora do Projeto Xingu da Universidade Federal de São 
Paulo. Atua, desde a década de 1980, nas ações de saúde no Parque Indí-
gena do Xingu e em propostas de formação profissional em saúde indígena. 
Esteve envolvida com os debates da Reforma Sanitária e a organização 
da política de saúde indígena. Atuou como membro e coordenadora da 
Comissão Intersetorial de Saúde Indígena, tendo participado de diversas 
conferências de Saúde Indígena. Desde sua criação, contribui com o Dis-
trito Sanitário Especial Indígena do Xingu. Mais informações podem ser 
obtidas em seu currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2878850691921316

Entrevistas realizadas em 02/04/2018 e 04/04/2018 em São Paulo, SP. 
Duração: 03:14:03 (total das entrevistas solo e trechos compartilhados 
com Douglas Rodrigues)

32. stellA lobo (Maria Stella de Castro Lobo). Médica sanitarista da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro, começou a atuar junto aos Yanomami 
durante a crise sanitária decorrente da invasão garimpeira no final dos anos 
1980. Além do Plano Emergencial na região, também esteve envolvida 
na implantação do Distrito Sanitário Yanomami. Participou da elaboração 
de diversos relatórios sobre a situação sanitária do povo Yanomami e da 
2ª Conferência Nacional de Saúde para os Povos Indígenas (1993). Mais 
informações podem ser obtidas em seu currículo Lattes: http://lattes.cnpq.
br/5788817095337968

Entrevista realizada em 12/11/2018 no Rio de Janeiro, RJ. Duração: 
02:14:21

33. tiAgo moreirA dos sAntos. Cientista social, é analista de desen-
volvimento e pesquisa ambiental do Instituto Socioambiental 
(ISA), em São Paulo, além de desenvolver pesquisa junto ao povo 
Munduruku, no Alto Tapajós. Atua como editor de conteúdo da plata-
forma terrasindigenas.org, administrada pelo ISA no Programa de 
Monitoramento de Áreas Protegidas, onde trabalha diretamente com o 
processamento de dados sobre indígenas em todo o território nacional. 
As informações reunidas na plataforma, a partir da análise de diversas 
fontes, servem de base para outros portais do ISA (como o Povos 
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Indígenas no Brasil, pib.socioambiental.org), além de constituírem 
importante instrumento na defesa territorial.

Entrevista realizada em 16/05/2018, em conjunto com Fany Ricardo, em 
São Paulo, SP. Duração: 02:22:20

34. ubirAtAn moreirA (Ubiratan Pedrosa Moreira). Médico sanitarista, tem 
longa trajetória na gestão. Na década de 1990 começou a trabalhar na 
Fundação Nacional de Saúde, onde em 1998 assumiu a coordenação do 
Departamento de Saúde Indígena. Foi responsável pelo início da imple-
mentação dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas no país. Também 
foi membro da Comissão Intersetorial de Saúde Indígena e coordenador 
da 3ª Conferência Nacional de Saúde Indígena (2001). 

Entrevista realizada em 04/10/2019 na Praia do Francês, AL. Duração: 
02:26:15

35. ulisses conFAlonieri (Ulisses Eugenio Cavalcanti Confalonieri). Médico 
sanitarista, é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e professor da 
Universidade Federal Fluminense. Nos anos 1980, foi um dos fundadores 
do Núcleo de Estudos de Saúde de Populações Indígenas, ligado à Escola 
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz. 
Assessorou organizações como a Comissão pela Criação do Parque Yano-
mami e o Conselho Indigenista Missionário. Participou dos debates sobre 
as proposições de distritalização e foi membro e coordenador da Comissão 
Intersetorial de Saúde Indígena. Mais informações podem ser obtidas em 
seu currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0960107425984526

Entrevista realizada em 29/08/2018 em São Lourenço, MG. Duração: 
01:58:41

36. ZeZinho KAxArAri (José Souza da Silva Kaxarari). Liderança Kaxarari que 
desde o início dos anos 1980 acompanhou as lutas pela demarcação de 
terras indígenas no Acre, no sul do Amazonas e no noroeste de Rondônia. 
Atuou como agente de saúde pela Comissão Pró-Índio no Acre e participou 
da criação da União das Nações Indígena do Acre e Sul do Amazonas. Foi 
da equipe organizadora da 2ª Conferência Nacional de Saúde para os Povos 
Indígenas (1993), membro da Comissão Intersetorial de Saúde Indígena e o 
primeiro representante indígena no Conselho Nacional de Saúde. Participou 
ativamente da implantação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas  do 
Alto Rio Juruá e do Alto Rio Purus, sendo ainda colaborador deste último.

Entrevista realizada em 06/05/2019 em Extrema, RO. Duração: 02:03:13




