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Verde. Isso representa para nós, povo indígena, o verde, a 
saúde, é prioridade para nós. [É o] principal [que] liga povo 

indígena e povo da cidade também.

Davi Kopenawa, 2019

Vozes indígenas na saúde reúne treze depoimentos de lide-
ranças indígenas de distintos povos e regiões do Brasil, além 
de uma conversa com as jovens lideranças Célia Xakriabá 
e Luiz Eloy Terena, que compõe o epílogo do livro, acom-
panhados de uma série de desenhos do artista Wapichana 
Gustavo Caboco. Todos os depoimentos são oriundos de 
entrevistas, editadas a posteriori pela equipe editorial deste 
projeto, de forma a preservar as vozes das lideranças e 
reconhecer sua plena autoria. 

O livro resulta de esforços de pesquisa conduzidos no 
âmbito do projeto de pesquisa “Saúde dos Povos Indígenas no 
Brasil: Perspectivas Históricas, Socioculturais e Políticas”, cujo 
componente que resultou na presente publicação é coordena-
do por Ana Lúcia de M. Pontes (Escola Nacional de Saúde Pú-
blica, Fundação Oswaldo Cruz) e por Ricardo Ventura Santos 
(Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz e 
Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro).1  

As entrevistas foram conduzidas, em sua quase totalida-
de, por Ana Lúcia de M. Pontes, tendo sido algumas delas 
acompanhadas pelos pesquisadores Bruno Nogueira Gui-
marães e Carolina Arouca Gomes de Brito.2 A entrevista de 
Ailton Krenak resulta da junção e edição de duas entrevistas 
conduzidas, respectivamente, por Nayara Begalli Scalco 
Vieira (Universidade de São Paulo e Secretaria de Estado da 
Saúde do Estado de São Paulo), em 2017, e por Ana Lúcia de 
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M. Pontes, acompanhada por Bruno Nogueira Guimarães 
(Projeto Wellcome Trust/Fiocruz), em 2018. As entrevistas 
foram realizadas em distintas localidades do Brasil, prefe-
rencialmente no município de residência dos/as entrevista-
dos/as, em data e local de sua maior conveniência.3 

A etapa de realização das entrevistas iniciou-se em março 
de 2018 e encontrava-se ainda em curso em março de 2020, 
visando ampliar a representatividade regional e de gênero, 
quando, por razões conjunturais, foi suspensa diante do con-
texto da pandemia da Covid-19. O método empregado na rea-
lização das entrevistas consistiu na história de vida focal, que, 
por sua vez, deriva da história oral (WEBER, 1996). A história 
oral permite colocar em perspectiva “a memória, a identidade 
e a biografia” (POLLAK apud WEBER, 1996, p.17) trazendo à 
tona novas experiências, narrativas e pontos de vista relativos 
ao processo histórico que, por sua vez, ofertam interpretações 
mais amplas acerca do mesmo (MOURA; ROCHA, 2017). 
Ao se devolver a história às pessoas e dar legitimidade ao seu 
passado e experiência vivida, expande-se também a com-
preensão e o significado de práticas presentes assim como as 
possibilidades de atuação futuras (MOURA; ROCHA, 2017).

Desse modo, os depoimentos aqui apresentados concen-
tram-se, sobretudo, na experiência vivida por lideranças do 
Norte e do Nordeste do país, ressaltando-se a sua articula-
ção com o movimento social indígena e a sua perspectiva 
simultaneamente local, regional e nacional. Ainda que estas 
lideranças sejam oriundas de regiões específicas do país, 
sua atuação política se deu em contextos que vocalizaram 
os anseios dos povos indígenas enquanto conjunto social 
e, fundamentalmente, esteve baseada em uma experiência 
coletiva vivenciada no interior do movimento indígena. 
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Somando-se a uma série de pesquisas empenhadas em 
promover outras narrativas sobre a história do Brasil – con-
ferindo, inclusive, um lugar legítimo para essas narrativas e 
as memórias a elas vinculadas (MOURA; ROCHA, 2017) –, 
os esforços aqui empreendidos visam fortalecer a produção 
acadêmica alicerçada sobre biografias indígenas, exploran-
do outras perspectivas e experiências baseadas em vozes 
silenciadas historicamente.4 

Os entrevistados e entrevistadas foram selecionados/as 
considerando-se critérios históricos, regionais e de gênero, 
além da sua participação em eventos e espaços estruturantes 
da saúde indígena no Brasil mapeados pela pesquisa, a exem-
plo das duas primeiras Conferências Nacionais de Saúde In-
dígena,5 da Comissão Intersetorial de Saúde Indígena (Cisi) e 
do processo de implementação dos Distritos Sanitários Espe-
ciais Indígenas (DSEIs) e dos Conselhos Distritais de Saúde 
Indígena (Condisis). Também foram utilizadas como critério 
indicações fornecidas pelos/as entrevistados/as quanto a de-
mais atores-chave e lideranças representantes de entidades 
atuantes, como a União das Nações Indígenas (UNI). 

Com duração entre 70 e 130 minutos, as entrevistas bus-
caram explorar, a partir da trajetória e da experiência pesso-
al de cada liderança indígena, uma série de temas, eventos e 
situações sociopolíticas associadas à formulação e à imple-
mentação das políticas de saúde para os povos indígenas no 
Brasil. Nesse sentido, a presente coletânea assume o ponto 
de vista dos povos indígenas sobre esse processo, enquanto 
uma segunda coletânea (Pontes et al., 2021), reunindo textos 
teóricos sob esse mesmo enfoque histórico-antropológico, 
busca aprofundar o papel do movimento indigenista e do 
próprio movimento indígena de uma perspectiva externa 
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e ao mesmo tempo dialógica. Logo, estas publicações se 
complementam e contribuem para expandir o entendimen-
to acerca do cenário que antecedeu a instituição do Subsis-
tema de Atenção à Saúde Indígena no Brasil e o papel dos 
movimentos sociais na definição de seus contornos.

Todas as entrevistas, devidamente gravadas, foram 
transcritas na íntegra, revisadas por pesquisadores asso-
ciados e editadas por Vanessa Hacon6 (Universidade de 
Brasília). Posteriormente, foram trabalhadas pelos edito-
res da PISEAGRAMA e convertidas em textos correntes, 
suprimindo-se, assim, a voz das/os entrevistadoras/es. As 
diferentes etapas do processo de edição orientaram-se pela 
priorização e valorização do conteúdo, contando, portan-
to, com algumas alterações em sua forma que visaram dar 
fluidez ao texto e permitir a continuidade de determinados 
debates em sequência. Nesse sentido, alguns conectivos 
foram adicionados assim como alguns trechos foram deslo-
cados, unindo-se, quando possível e apropriado, discussões 
afins. O processo de edição permitiu-nos realizar correções 
de português (concordância e regência verbal, ortografia, 
acentuação) assim como inserir aspas, travessões e outros 
ajustes em termos de pontuação. Essa decisão baseou-se, 
conforme dito, na intenção de priorizar-se o conteúdo em 
detrimento da forma, entendendo, primeiramente, que a 
língua falada difere da língua escrita e, portanto, demanda 
adequações e, em segundo lugar, que a língua portuguesa é, 
para muitos indígenas, segunda língua. Vale indicar que as 
entrevistas realizadas no âmbito do projeto “Saúde dos Po-
vos Indígenas no Brasil: Perspectivas Históricas, Sociocul-
turais e Políticas” serão depositadas no acervo da Casa de 
Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz, para que sejam 
disponibilizadas à consulta pública. 
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Deve-se destacar também que, quando pertinente, no 
processo de revisão dos textos transcritos das entrevistas, 
buscamos ajustar datas de eventos e acontecimentos, conside-
rando-se que estes marcadores temporais passam por fluxos e 
reconstruções da memória que, por vezes, geram imprecisões. 
Alertamos, contudo, que isto nem sempre foi possível ou se 
mostrou adequado, haja vista a complementaridade trazida 
pelos dados orais capazes, inclusive, de “revelar verdades es-
condidas pelos documentos” (MOURA; ROCHA, 2017, p. 172). 
Por fim, a edição suprimiu alguns trechos visando dinamizar 
os relatos e dar destaque aos principais debates em foco.

Do ponto de vista do formato e da condução das entre-
vistas, as mesmas iniciaram-se pela solicitação aos en-
trevistados para que narrassem suas próprias trajetórias, 
pautando-se, em seguida, por um roteiro semiestruturado 
de perguntas relacionadas com marcos e acontecimentos na 
história da saúde indígena no Brasil, durante as décadas de 
1980 e 1990. Os relatos, no entanto, avançam e retrocedem 
no tempo e eventos históricos. 

Para a organização da coletânea, no que tange à ordem 
estabelecida, levou-se em consideração principalmente o 
encadeamento entre as entrevistas e a complementaridade 
entre as informações e situações apresentadas. Desse modo, 
optamos por iniciar a publicação com uma entrevista panorâ-
mica em termos dos debates no campo indígena e indigenis-
ta, aprofundando, na sequência, o tema central da saúde.

Como desfecho, conforme mencionado, optou-se pela re-
alização de uma conversa com duas jovens e proeminentes 
lideranças indígenas da atualidade: Célia Xakriabá e Luiz 
Eloy Terena. Diferentemente das outras 13 entrevistas, esta 
última teve por objetivo revisitar as narrativas presentes na 
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coletânea e refletir sobre o seu conteúdo a partir de uma 
perspectiva contemporânea. Realizada em dezembro de 
2020, a referida conversa ocorreu por videoconferência e 
contou com a condução de Vanessa Hacon, Ana Lúcia de M. 
Pontes e Ricardo Ventura Santos.7  

Por fim, o projeto gráfico deste livro, realizado pela equi-
pe da PISEAGRAMA, partiu da fala de Davi Kopenawa que 
abre o presente texto. Para cada capítulo da coletânea, um 
tom diferente de verde foi usado, evidenciando a diversi-
dade tanto da floresta quanto dos povos que dela vivem, 
demonstrando a estreita ligação entre as suas práticas de 
cuidado e o território. Se há algo que une a enorme diver-
sidade dos povos indígenas no Brasil é a concepção de que 
saúde é floresta em pé. 

Além disso, uma série de desenhos do artista Wapichana 
Gustavo Caboco atravessa as páginas deste livro, criando 
uma outra narrativa, neste caso visual, sobre a saúde indíge-
na no Brasil. Inspirado pela prática de mulheres Wapichana 
que trafegam entre os mundos da medicina indígena e da 
biomedicina ocidental, Gustavo criou uma série de imagens 
igualmente comprometidas com a trama da diversidade das 
práticas de cuidado: entre rezas, vacinas, pílulas, garrafadas, 
plantas, cantos, bichos e espíritos de cura, somos levados, 
a cada página, às muitas confluências e caminhos que os 
saberes de cura pressupõem.

Os Organizadores, 
PISEAGRAMA e 
Editora Fiocruz
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1 Este projeto conta com financiamento concedido a Ricardo Ventura 
Santos pela Wellcome Trust/UK (ref. 203486/Z/16/Z). A proposta de 
pesquisa foi avaliada e aprovada pela Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa (CONEP)  (ref. CAAE 61230416.6.0000.5240)
2 Além de acompanharem algumas entrevistas, Carolina Arouca Go-
mes de Brito e Bruno Nogueira Guimarães conduziram a entrevista 
com Megaron Txucarramãe Mebêngôkre.
3 As localidades onde as entrevistas ocorreram foram: Malacacheta/
RR; Brasília/ DF; Serra do Cipó/MG; Recife/PE; Imperatriz/MA; Boa 
Vista/RR; Rio Branco/AC; e Extrema/RO.
4 A título de exemplo, pode ser mencionada a pesquisa coordenada 
por João Pacheco de Oliveira, professor do Museu Nacional (UFRJ), 
intitulada “Os Brasis e suas Memórias” (https://osbrasisesuasmemo-
rias.com.br), que, por sua vez, reúne uma série de outras pesquisas 
alinhadas a este mesmo fundamento, objetivo e método.
5 Esses eventos foram as denominadas 1ª Conferência Nacional de 
Proteção à Saúde do Índio, realizada em Brasília (DF), de 27 a 29 de 
novembro de 1986, e a 2ª Conferência Nacional de Saúde para os Povos 
Indígenas, realizada em Luziânia (GO), de 25 a 27 de outubro de 1993. 
6 Foi bolsista do projeto “Saúde dos Povos Indígenas no Brasil: Perspec-
tivas Históricas, Socioculturais e Políticas”, da Escola Nacional de Saú-
de Pública Sergio Arouca da Fiocruz, financiado pelo Wellcome Trust.
7 A entrevista de Célia Xakriabá e Luiz Eloy Terena foi registrada em 
vídeo, de modo que uma série de curtas foram produzidos e serão 
publicados oportunamente.
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Vozes 
indígenas 
na saúde

Trajetórias, memórias 
e protagonismos

Ana Lúcia de Moura Pontes, Vanessa Hacon, 
Luiz Eloy Terena e Ricardo Ventura Santos (orgs.)

O protagonismo dos 
povos indígenas na 
luta pelo direito à 
saúde diferenciada 

É bastante conhecido que os direitos 
indígenas foram conquistados na base de 
muita luta e resistência. E não existe uma 
luta fácil na história dos povos indígenas. 
A Constituição Federal de 1988 inovou ao 
garantir nossos direitos fundamentais, e 
destaco aqui o respeito à diversidade cul-
tural, ou seja, o dever do Estado brasileiro 
de proteger e garantir “organização social, 
costumes, línguas, crenças e tradições” dos 
nossos povos (art. 231, CF 88). A partir dessa 
conquista, o grande desafio foi a construção 
de políticas públicas específicas, com a par-
ticipação social indígena e a reafirmação de 
direitos coletivos, como parte dos direitos 
humanos, para esses povos.   

A presente coletânea reúne narrativas 
dos próprios indígenas, que apresentam a 
temática da saúde a partir de seus olhares, 
memórias e experiências. Traz, ainda, re-
latos de conquistas, retrocessos e desafios 
nas lutas do movimento e na implemen-
tação da saúde indígena, considerando, 
principalmente, as realidades específicas 
e diferenciadas vividas por esses povos. 
Além disso, enfatiza a responsabilidade do 
governo em estabelecer princípios funda-
mentais para orientar o desenvolvimento 
da política de saúde.

Mesmo diante de vulnerabilidades históri-
cas, epidemiológicas e sociais, os povos indí-
genas nunca abriram mão de lutar por seus 
direitos. O avanço na legislação fomentou 
reivindicações por participação no controle 
social e na tomada de decisões, bem como 
pelo respeito às culturas, conhecimentos e 
tradições na elaboração das políticas pú-
blicas. Incentivou, assim, a necessidade de 
implementação de um subsistema próprio 
de saúde, que realmente respeitasse o modo 
de vida dos povos indígenas. 

Cabe destacar que, em tempos de pande-
mia de Covid-19, o que ganhamos, o que 
perdemos e onde queremos chegar ficou 
ainda mais evidente. Reivindicamos a saú-
de indígena de qualidade para todos os povos 
indígenas, sem excluir aqueles que vivem 
fora de suas terras tradicionais, estejam 
eles em terras em fase de regularização ou 
nas periferias dos centros urbanos. O mais 
difícil já temos garantido: o direito à saúde 
indígena como obrigação do Estado.

Joenia Wapichana – advogada formada 
pela UFRR, mestre em Direito “Indigenous 
Peoples Law and Policy” pela Universidade 
do Arizona e primeira mulher indígena eleita 
deputada federal no Brasil (2019-2023). 
Recebeu diversas honrarias por sua luta 
em defesa dos direitos indígenas, entre elas 
o Prêmio de Direitos Humanos pela ONU, 
em 2018. Em 2021 foi eleita em 1º Lugar no 
Premio Congresso em Foco, na categoria 
“Mulheres na Política”. 
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