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EPIDEMIAS, TERRITÓRIO E POVOS INDÍGENAS: 
CONTRIBUIÇÃO A UMA ANTROPOLOGIA 

HISTÓRICA CRÍTICA

Ricardo Verdum166

O convite para contribuir com esta coletânea foi também uma 
oportunidade para que eu pudesse reunir e organizar alguns conteúdos e 
ideias e desenvolver uma reflexão um pouco mais sistemática e direcionada 
a partir de questões que há algum tempo objetivava trabalhar. De início dois 
temas disputaram a centralidade no processo de escrita, mas logo percebi 
que a melhor coisa a ser feita era trabalhar com ambos, cada qual ocupando 
um lugar, pois traziam questões e reflexões que se interpenetravam e julguei 
importantes registrar. Assim, este texto é composto de duas partes, com seu 
tema, teses e conjecturas específicas, tendo como contexto geral comum 
a relação entre epidemias (ou pandemias) e povos indígenas. Na primeira, 
reúno algumas pistas para uma antropologia histórica com enfoque regional 
de processos epidêmicos envolvendo povos indígenas, com incursões no 
passado recente ou remoto, a partir da atenta escuta das vozes do passado, 
testemunhas e documentos. Na segunda parte incorporo e tento fazer uso 
de algumas noções da geografia miltoniana para pensar a epidemia gerada 
pelo novo coronavírus, responsável pela Covid-19. A dimensão espacial ou 
territorial está presente em ambas partes, mas inserida de distintas maneiras. 
Advirto que o que aqui apresentarei é uma contribuição semente ou quiçá 
uma frágil muda, que espero poder ajudar a cuidar e ver crescer por um 
tempo, em tempos de vida acelerada. 

166. Doutor em Antropologia Social pela Universidade de Brasília (UnB), é pesquisador do Laced/Museu 
Nacional/UFRJ) e integra a Comissão de Assuntos Indígenas da Associação Brasileira de Antropologia 
(CAI/ABA). rverdum@gmail.com
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Flashes para uma antropologia histórica com epidemias

As doenças infectocontagiosas não são algo novo, nem muito menos 
inéditas entre os povos indígenas no Brasil. Já é por demais sabido que várias 
foram as doenças que chegaram ao território hoje brasileiro a partir do 
final do século XV, junto com a expansão colonial dos povos europeus na 
América. E também porque não é raro encontrar nos registros de naturalistas 
viajantes e de expedições científicas europeias nos primeiros quatrocentos 
anos, e em estudos etnográficos realizados no século passado entre povos 
indígenas, relatos sobre a ocorrência de óbitos (vários e em um curto período 
de tempo) em decorrência de agravos à saúde, cujos sinais e sintomas, 
quando descritos pela população nativa ou terceiros, podem ser associados 
a conhecidas e graves doenças infectocontagiosas. Isso mesmo entre povos 
que, quando do ocorrido, ainda não haviam estabelecido relações sociais e 
intercâmbios diretos com os “brancos”. 

A epidemia possivelmente chegou até eles por intermédio de indígenas 
infectados, talvez em fuga e muito provavelmente sem saber que eram 
hospedeiros e carregavam no seu corpo agentes patológicos invisíveis.

Não obstante isto, os estudos e leituras realizadas até aqui indicam que 
ainda são escassos no país estudos sistemáticos do que arriscaremos chamar de 
uma antropologia histórica com enfoque regional em processos epidêmicos entre 
povos indígenas. O trabalho enciclopédico realizado por Dominique Buchillet, 
intitulado Bibliografia Crítica da Saúde Indígena no Brasil (1844-2006), 
publicado no Equador em 2007, é hoje o melhor registro e fonte de consulta 
incontornável para este tipo de empreendimento. O livro é fruto de quase duas 
décadas de busca incansável e de leitura crítica de 3.222 livros, artigos, relatórios, 
documentos e quejandos relativos à saúde indígena no Brasil. Todos ali listados e 
fichados formando um rico mosaico de informações e subsídios para variadas 
questões de pesquisa. A publicação conta ainda com três índices que facilitam a 
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realização de consultas específicas: por assunto, por autor e por povo e subgrupo 
indígena. Aí vamos descobrir, por exemplo, a ocorrência de uma epidemia de 
sarampo que alcançou a região do alto Xingu, em 1954, que matou 114 indígenas 
entre adultos e crianças entre os meses de junho e outubro. Também, que vários 
estudos realizados nas últimas décadas detectaram a presença de anticorpos para 
diferentes vírus e/ou outros tipos de patógenos como rotavírus, vírus herpes 
tipos I e II, vírus da hepatite B, vírus Epstein-Barr, arbovírus, vírus da rubéola, 
do sarampo, da varicela, da caxumba, da toxoplasmose, da gripe, da coqueluche, 
da poliomielite, vírus HIV, citomegalovírus, Chlamydia etc.), em particular entre 
os Xavante, os Kayapó, os povos do Xingu e os Yanomami, dentre outros 
grupos. Que gripe, tuberculose e sarampo grassaram entre os Xavante em 
epidemias que se sucederam nas décadas de 1940 e 50. Sabe-se também que 
vários Xavante, de Marãiwatsédé, morreram nos anos 1960 em decorrência de 
roupas contaminadas com vírus e comida envenenada, e que foram recolhidos 
pelos indígenas, deixados na mata por “caçadores de índios”. E que nos anos 
1940, o antropólogo norte-americano Charles Wagley publicou breves artigos 
sobre os efeitos do despovoamento decorrente de epidemias (sarampo, febre 
amarela, gripe, em particular) sobre a organização social e a estrutura social dos 
índios Tenetehara, do Maranhão, e dos Tapirapé, do Mato Grosso, dois povos 
Tupi. Após os “Acordos de Washington” dos EUA com o Brasil, em 1942, 
Wagley vinculou-se ao Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), que cuidava da 
saúde da força de trabalho envolvida na extração de látex da borracha, castanha e 
amêndoa de babaçu, liderando um numeroso grupo de antropólogos no âmbito 
das ações de proteção aos indígenas e aos chamados “soldados da borracha” 
(Almeida, 2019:45).  Nesrte período o despovoamento e a desorganização social 
levaram a que houvesse uma redução de territórios ocupados e mudanças no 
estilo, condições e na qualidade de vida dos indígenas.

E lá se vão mais de sessenta anos de estudos e pesquisas sobre contato 
e relações interétnicas no país. Estudos e pesquisas que se desenvolveram 
principalmente a partir das contribuições pioneiras e inspiradoras de Roberto 
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Cardoso de Oliveira e Darcy Ribeiro, que nos anos 1950 estiveram ligados 
à Sessão de Estudos do extinto Serviço de Proteção aos Índios (SPI), e que 
conseguiram refletir de maneira crítica sobre essa sua experiência e formular 
teorias e conceitos poderosos para o desenvolvimento da etnologia indígena 
brasileira nas décadas seguintes, e em parte ainda válidos. É dessa época o 
emblemático artigo de Darcy Ribeiro intitulado Convívio e contaminação. Efeitos 
dissociativos da depopulação provocada por epidemias em grupos indígena, publicado 
em 1956167. 

Não obstante a longa tradição de pesquisas em etnologia indígena 
existente no país, a literatura antropológica e histórica que até aqui pude 
revisar revela-se escassa em relação à história social e cultural das epidemias 
que chegaram ao país vindas de outras regiões ou mesmo continentes, que 
tiveram como porta de entrada principal as cidades e os núcleos urbanos 
portuários, e que aí encontraram um meio humano, sociocultural e 
ambiental propício para de instalar e crescer, como é o caso do sarampo, 
da varíola, da tuberculose e da gripe espanhola nos século XIX e XX, e que 
possivelmente alcançaram povos indígenas em lugares afastados, ou mesmo 
isolados ou com pouquíssimo contato com os colonizadores europeus e seus 
descendentes. Nem mesmo os povos indígenas que não viviam tão distantes, 
mas nas proximidades de cidades portuárias que foram a porta de entrada de 
moléstias e pestes em séculos passados, receberam uma atenção específica. 
Há lacuna até mesmo em relação à estudos sobre como a estrutura social das 
sociedades indígenas foram sendo afetadas no tempo pelas epidemias e pela 
consequente depopulação (e vice-versa). 

O estudo bibliográfico realizado por Dominique Buchillet deixa 
evidente o predomínio numérico de fontes e a hegemonia da perspectiva 
biomédica nos estudos e pesquisas desenvolvidos sobre a saúde indígena, 

167. Conferir a tese de doutoramento de Carolina Arouca Gomes de Brito, defendida em 2017 junto ao 
Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz, unidade da 
Fundação Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro) dedicada às atividades de pesquisa, ensino, documentação e 
divulgação da história da saúde e das ciências biomédicas no Brasil.
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seguidos de estudos e pesquisas sobre demografia e sobre xamanismo. 
O processo político que resultou na elaboração da Constituição Federal 
de 1988, e posteriormente seu desdobramento na constituição de um 
subsistema específico de atenção à saúde indígena teve um papel importante 
na configuração da agenda de pesquisa da etnologia indígena brasileira, e em 
grande medida proporcionou muitas das condições para o desenvolvimento 
do campo específico de pesquisa sobre saúde e doença entre os povos 
indígenas no país nos últimos quarenta anos. Isso abre a possibilidade para 
pensarmos num outro capítulo desta antropologia histórica, a da crescente 
presença da biomedicina atuando junto às populações indígenas com o 
propósito de “protegê-las contra as enfermidades” e introduzindo novos 
códigos e práticas higiênicas para a vida diária individual e coletiva168. 

Segundo me foi relatado por Gilberto Hochman, da Fundação 
Oswaldo Cruz, há um razoável número de estudos sobre epidemias em 
perspectiva nacional. Todavia a produção em história realmente se concentra 
nas experiências urbanas a partir de meados da década de 1850, quando se 
tem as primeiras epidemias de cólera e febre amarela registradas no Rio de 
Janeiro. Antes disso, há menos registros e menos trabalhos. É na experiência 
urbana, de interação social e espacial mais intensa, que as epidemias 
acontecem, num primeiro momento. Nos últimos anos, diz Hochman, vem 
surgindo uma produção intelectual que abarca mais experiências locais e olha 
para a dimensão regional169.

Pesquisas realizadas pelas historiadoras Carina Santos de Almeida e Ana 
Lúcia Vulfe Nötzold (2008) em relatos de viajantes do século XIX, tais como 
de Alfonso Mabilde, Robert Christian Avé-Lallemant e Augustin Saint-Hilaire 
e em estudos sobre a imigração e colonização europeias no Brasil meridional, 
indicam que houve um significativo impacto na ecologia humana de grupos 
168. Ver Buchillet (2011), Teixeira e Silva (2013), Dias Costa (2018) e Kabad et al. (2020).
169. Doutor em Ciência Política, Gilberto Hochman é pesquisador e professor do Programa de Pós-Gra-
duação em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz. A redação deste parágrafo tem 
por referência o que foi relatado por Hochman, por e-mail, por ocasião da preparação deste breve ensaio. 
Aproveito para deixar registrado os meus agradecimentos.
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indígenas, principalmente pelo contágio de doenças infectocontagiosas, como 
a gripe, sarampo, catapora, bem como pneumonia e varíola. Um número hoje 
incalculável de indígenas morreram em decorrência de doenças até então 
desconhecidas, que além do impacto demográfico favoreceram a ocupação 
territorial por imigrantes europeus e seus descendentes. Saint-Hilaire destacou 
que a varíola era então uma das principais causas do despovoamento indígena 
da província, hoje estado do Rio Grande do Sul – tanto em decorrência 
dos efeitos da doença como da negativa dos governantes de dar assistência 
médica à população indígena, deixando-a à própria sorte. Em Carl Friedrich 
Philipp von Martius encontraram referências à ação criminosa de imigrantes 
europeus e colonos portugueses, que intencionalmente deixavam disponível 
aos indígenas camisas e outras peças do vestuário infectadas. Relata que 
a sífilis havia se propagado entre os indígenas, inclusive nas regiões mais 
remotas, mas que aldeias menores e mais isoladas muitas vezes acabavam 
ficando fora do circuito de expansão de doenças infecciosas. 

As pesquisas documentais e o relato que nos proporciona a historiadora 
Luisa Tombini Wittmann (2007) são um exemplo positivo do potencial de 
trabalho com documentação histórica, memórias e pós-memorias. Seu estudo 
versa sobre a expansão e a colonização alemã no Vale do Itajaí, em Santa 
Catarina, entre os anos de 1850 e 1926, sobre as diferentes estratégias utilizadas  
pelos colonizadores e outros agentes interessados no avanço da fronteira da 
ocupação sobre as terras ocupadas pelos Xokleng - como distribuir roupas 
contaminadas com vírus de doenças respiratórias e outras, o rapto de crianças 
e a realização de expedições armadas com o objetivo de extermínio e os 
efeitos disso na população indígena - mas principalmente sobre os indícios de 
posturas e ações dos Xokleng em diferentes circunstâncias. Um belo esforço 
de pesquisa e leitura crítica da documentação de época na busca de pistas que 
reconstruam passagens e períodos da história indígena. Por intermédio de 
Darcy Ribeiro (1956) ficamos também sabendo que entre os anos de 1917 e 
1918 os Xokleng contraíram malária, foram alcançados por uma epidemia de 
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coqueluche, e em 1919 foram acometidos pela denominada “gripe espanhola”. 
Quase uma década depois, em 1927, o sarampo grassou entre a população e, 
em 1939, uma epidemia de blenorragia (ou gonorreia) causou mortes e vários 
casos de esterilidade e cegueira entre a população indígena.

Tentar examinar ou recriar este passado desde a antropologia é sem 
dúvida um tremendo e instigante desafio. Um desafio que a cada dia que passa 
se torna mais necessário enfrentar. Vivemos um período estranho, onde corre-
se o risco inclusive de perdas incalculáveis e irrecuperáveis de bases materiais 
e imateriais para fazer isto. A queima de parte dos arquivos do Serviço de 
Proteção aos Índios (SPI) nos anos 1960, e a perda quase total do acervo do 
Museu Nacional em decorrência de um incêndio mal explicado ocorrido em 
2018, são eventos críticos que devem servir de alerta. Alerta à fragilidade da 
vida e alerta à necessidade de se investir com mais força no desenvolvimento 
de uma antropologia histórica crítica e comprometida no Brasil.

Espaços e efeitos diferenciados

Cerca de dois meses atrás, em março de 2020, a geógrafa Maria Adélia 
de Souza (ou Adélia como passarei a chamá-la) postou na internet um 
vídeo com o objetivo refletir sobre pandemia do novo coronavírus de uma 
perspectiva geográfica. Para isso, trouxe à discussão os conceitos de território 
usado, espaço opaco e espaço luminoso - originalmente formulados pelo também 
geógrafo Milton Santos. O primeiro tipo de espaço, diz Adélia, se refere ao 
espaço caracterizado por carências e demandas de toda ordem, especialmente 
de equipamentos e serviços de interesse coletivo. É o espaço dos “pobres” 
nas grandes cidades e metrópoles, especialmente do chamado “mundo 
pobre”. Por espaços opacos entenda-se os espaços de carências, de precariedade, 
de escassez técnica e de alta densidade populacional. Mas também os espaços 
onde há uma grande solidariedade orgânica entre as pessoas. 
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O segundo tipo de espaço, chamado de espaço luminoso, se refere aos 
espaços com alta densidade técnico-científica informacional, com redes técnicas 
como rodovias, infovias, vias urbanas asfaltadas, redes de fibra ótica etc., 
e com equipamentos e serviços de toda ordem, como água, esgoto, luz, 
telefonia, internet etc. São territórios da fluidez, territórios da rapidez, 
condição fundamental para a produção e reprodução capitalista. Os espaços 
luminosos são os territórios dos “ricos”, mas também dos “pobres”, diz Adélia, 
pois nas grandes metrópoles do mundo pobre as favelas permeiam os espaços 
luminosos. Até por conta de ser nesses espaços onde os “pobres” buscam 
suprir as suas demandas de trabalho.

Fazendo uso deste recurso conceitual, nossa geógrafa irá discutir 
a tese defendida por vários analistas da área da saúde, segundo à qual no 
Brasil a transmissão da Covid-19 se daria de forma exponencial. A esta 
afirmação acrescenta o seguinte: que as desigualdades e perversidades de 
diferentes ordens (socioculturais, econômicas, políticas etc.) existentes no 
país, resultariam numa distribuição desigual na transmissão do vírus e nas 
possibilidades de enfrentamento de seus efeitos. O processo de transmissão 
seria sim exponencial, todavia desigual, e isso tem relação com as desigualdades 
socioespaciais e econômico-políticas da sociedade brasileira – históricas, dinâmicas 
e socialmente constituídas. 

O vírus, que chegou no país principalmente pelas pessoas que vivem 
nos espaços luminosos, ou têm condições de desfrutar dos recursos aí disponíveis, 
ao transmigrar aos espaços opacos encontra um meio muito mais propício para 
a sua expansão. Nos espaços de escassez de equipamentos e serviços de 
interesse coletivo, como os de atenção à saúde, e dada a solidariedade orgânica 
entre as pessoas que aí vivem, e a natureza cotidiana de permanência nestes 
espaços em decorrência da ausência de emprego (não tendo emprego, as 
pessoas ficam mais com a família e usando este seu território), a compreensão 
geográfica, previu Adélia, não deixam dúvida de que, quando o vírus alcançar 
estes territórios seus efeitos serão avassaladores. O número de pessoas 
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contaminadas e de óbitos será muito grande. Nas periferias pobres, dada 
a carência de equipamentos de saúde pública e do abuso de equipamentos 
privados que se enriquecem com a ausência dos equipamentos públicos nos 
espaços opacos, as possibilidades de diagnóstico, como também as ações de 
monitoramento e acompanhamento estarão comprometidas.

Alguns poderão estar se perguntando: sim, mas por que trazer esta contribuição 
da geografia miltoniana? Respondo lembrando que pouco mais de dois quintos da 
população autodeclarada indígena e registrada no censo sociodemográfico realizado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010 estava vivendo 
naquela ocasião em áreas urbanas. Ou seja, tinham sua residência fora dos territórios 
habitados e utilizados pelos indígenas e demarcados pelo Estado nacional como 
sendo Terra Indígena. O Censo também mostrou que a grande maioria das pessoas 
incluídas na categoria cor/raça indígenas tinham então sua residência localizada em 
setores da cidade que muito bem se enquadram nos chamados espaços opacos. Isso 
faz pensar que o problema da transmissão do novo coronavírus, dos seus efeitos 
na saúde e do acesso dos indígenas aos serviços de atenção (ao contrário do que 
se houve em discursos e em análises ligeiras) reside menos no fato das pessoas 
serem ou se identificarem como indígenas, e mais nas condições como vivem, nos 
recursos disponíveis no território usado e no tipo de trabalho e fonte de renda 
que conseguem viabilizar para si e seus familiares, estando em um espaço urbano. 
Ou seja, existem pré condições socialmente construídas que discrimina quem será 
mais e menos afetado pela transmissão do vírus responsável pela Covid-19. A isto 
junta-se o racismo endêmico e os surtos de racismo agudo que se manifestam 
em situações de crise ou de disputa, de maneira explícita ou dissimulada, discreta 
e indireta, mesmo em relação aos indígenas que conquistam espaço nas classes 
médias urbanas - como profissionais liberais, acadêmicos, executivos, funcionários 
públicos - e que vivem em espaços luminosos, ou que têm maiores possibilidades de 
alcançar tais espaços e usar bons serviços públicos (ou mesmo privados) de atenção 
à saúde, por exemplo170.

170. Se ainda são raros os estudos socioantropológicos sobre a classe média negra brasileira, mais raro são 
os estudos sobre mobilidade social e o surgimento de uma classe média indígena, e sua experiência de ser 
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Vejamos o caso da comunidade indígena Parque das Tribos, no bairro 
Tarumã, na zona oeste de Manaus (AM), cujo tuxaua Messias Martins 
Moreira Kokama foi vitima fatal do Covid-19, em 13 de maio de 2020171. Pelo 
levantamento realizado neste ano pela Coordenação dos Povos Indígenas de 
Manaus e Entorno-COPIME (ver Anexo 1), viveriam aí cerca de 700 famílias 
pertencentes a diferentes povos indígenas do estado do Amazonas, como 
Kokama, Tikuna, Apurinã, Baré, Mura, Wanano, Sateré-Mawé e Tukano. 
Por ocuparem e utilizarem um território que não é reconhecido como Terra 
Indígena (TI), a população não tem acesso aos serviços de atenção básica 
do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASI) do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Até bem pouco tempo as famílias viveram em meio a tenção 
de serem expulsas da área ocupada, reivindicada por um empresário do setor 
imobiliário172.  A venda de artesanato e diversos tipos de trabalho temporário, 
somado com o recebimento por algumas famílias de benefícios financeiros 
oriundos de políticas sociais (como aposentadoria, bolsa família e outros), 
são as principais fontes de renda da comunidade. Com a paralisação dos 
serviços e da venda do artesanato em decorrência da pandemia da Covid-19, 
muitas famílias estão sem dinheiro para inclusive a aquisição de alimentos, na 
dependência de cestas básicas e doações. Em decorrência principalmente das 
mudanças havidas no padrão alimentar, há na população uma predisposição 
a ter diabete, obesidade, hipertensão arterial, problemas de coração, o que 
a torna um grupo de risco coletivo no contexto da atual pandemia. Vários 
sintomáticos de Covid-19 não conseguiram atendimento na rede de atenção 

indígena e membro da classe média brasileira. Dentre os poucos trabalhos recentes sobre mobilidade social 
e a experiência de vida de negros de classe média, destaco os livros de Angela Figueiredo Novas elites de 
cor: estudo sobre os profissionais liberais negros de Salvador (2002) e Classe média negra: trajetórias e per-
fis (2012) e o livro de Pedro Jaime de Coêlho Junior, Executivos negros: racismo e diversidade no mundo 
empresarial (2016). Ver também Fernanda Lopes Para além da barreira dos números: desigualdades raciais 
e saúde (2005).
171. Para maiores informações consulte-se: Santos, Glademir Sales dos – “Cacique Messias Kokama: o 
“espirito do guerreiro”: estratégias, resistência e a construção do reconhecimento do Parque das Tribos.” In 
www.novacartografiasocial.com, em 22 de maio de 2020 11:28h.
172. Mais informações em: “Juíza manda expulsar indígenas do Parque das Tribos, comunidade que rece-
beu infraestrutura da Prefeitura de Manaus”, por Elaíze Farias, em 26/11/2018, artigo jornalístico dispo-
nível em https://amazoniaretal.com.br/juiza-manda-expulsar-indigenas-do-parque-das-tribos-comunida-
de-que-recebeu-infraestrutura-da-prefeitura-de-manaus%E2%80%AF/
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médica, nem fazer o teste para confirmar ou descartar serem portadores do 
vírus da doença. Sem acesso aos serviços médicos, além de ser-lhes negado 
o direito ao reconhecimento da condição de indígenas nos registros de óbito 
pela Covid-19173, recorreram aos conhecimentos próprios e às práticas 
de autoatenção. Fazem uso tanto de recursos da biomedicina (fármacos 
analgésicos e antitérmicos) quanto de chás e xaropes preparados com ervas, 
óleos naturais e outros recursos naturais. 

As pessoas, as famílias no Parque das Tribos, com todo o respeito, mas 
tem de ser dito, estão vivendo em um bolsão de pobreza. Situação semelhante 
à de famílias e grupos comunitários indígenas (e não indígenas) que vivem 
em outras áreas da cidade de Manaus e na região do entorno. Pobreza no 
sentido material, de infraestrutura, de ecossistema e de recursos naturais, e 
de investimentos públicos também. De uma forma que as tornam suscetíveis 
à diferentes violências, abusos e privações. Sujeitas a uma vulnerabilidade 
simultaneamente social, biológica e política gerada pelo sistema mercantilista 
e capitalista – agentes e processos. Por outro lado, vistos de uma perspectiva 
histórica, estes bolsões - que já foram chamados de situações típicas de 
subdesenvolvimento – são em realidade parte ou a resultante de complexos 
processos socioantropológicos e políticos mais amplo. Arriscando uma 
formulação sintética, são resultantes da dinâmica de geração simultânea de 
precariedades em alguns lugares e de riqueza concentrada em (e para) outros 
lugares. Estudos etnográficos colaborativos de reconstrução de situações 
coloniais (a estrutura colonial em seu contexto histórico), envolvendo as 
dinâmicas migratórias familiares e a cadeia histórica de motivações associadas, 

173. Preocupante esta decisão dos serviços médicos em Manaus, denegar o registro de indígena nos regis-
tros de óbito. Em 2 de fevereirode 2017, o Diário Oficial da União publicou a Portaria nº 344 do Ministé-
rioda Saúde, onde fica estabelecido que todos os instrumentos decoleta de dados adotados pelos serviços 
públicos de saúde, como prontuários, formulários e cadastros, deverão trazer a informação sobre raça ou 
cor do usuário (paciente), tendo por referência o sistema de classificação do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), que define cinco categorias autodeclaradas: branca, preta, amarela, parda e indíge-
na. Com a publicação da Portaria, o Ministério da Saúde, estados e municípios deverão coletar, processar 
e analisar de forma qualificada e permanente os dados desagregados por raça/cor. A medida vale também 
para pesquisas e serviços de saúde conveniados ou contratados pelo SUS. Portaria disponível em: http://
pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=62&data=02/02/2017.
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possivelmente revelarão aspectos não claramente visíveis em abordagens 
situadas na problemática atual de indivíduos e de famílias das coletividades 
indígenas periféricas ou satélites de Manaus - e de outras cidades também. 
Mas isso é assunto que deixaremos para um outro momento e lugar.

Considerações finais

Outro dia conversava com um amigo médico que atua na atenção 
médica à saúde da população indígena na Amazônia brasileira faz algumas 
décadas, e, numa transcrição livre, ele me disse o seguinte: 

“A grande vulnerabilidade para a pandemia do Coronavírus que 
atinge boa parte dos povos indígenas no país, na minha opinião, 
está relacionada ao contexto social que enfrentam. A falta de 
terra e condições mínimas de vida, a fragilidade das suas formas 
de autossustentação, a invasão continuada dos territórios, e a 
precariedade da estrutura assistencial de saúde. A questão da baixa 
imunidade, que tem sido muito enfatizada por profissionais da 
saúde, técnicos e pela gestão da SESAI, se restringe aos povos 
de pouco ou recente contato com a sociedade envolvente. 
Para a maior parte dos povos indígenas, como por exemplo as 
comunidades do leste de Roraima, eu acredito que o seu sistema 
imunológico está melhor preparado para esta pandemia do que 
a população urbana, pois tem uma forma de vida mais saudável, 
acesso ao ar puro, fontes de água natural, uma rica medicina 
tradicional, espaços mais amplos, e maior distanciamento entre as 
casas. Acredito que estão em melhores condições do que nós para 
enfrentar essa pandemia...”.

 
Talvez ele tenha razão, mas só o tempo nos dirá. Ainda é muito 

cedo para diagnósticos e conclusões. O momento é de ação para evitar que 
calamidades como as vivenciadas pelos povos indígenas no passado remoto 
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e recente se repitam no presente. Não lembro mais aonde recolhi a definição 
de calamidade que segue. Penso que no final das contas isso não importa 
muito. Importa sim é a sua contribuição para o perceber e compreender, 
e para decidir por qual caminho seguir e como. Por calamidade me refiro à 
suspensão abrupta de sistemas de regras e a consequente precipitação no 
abismo da indeterminação e, no limite, da impossibilidade da própria vida 
humana. Por ora, deixemos para o futuro a realização de incursões no que 
amanhã será passado, a partir da atenta escuta das vozes desse passado, 
testemunhas e documentos.
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COORDENAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DE 
MANAUS E ENTORNO/COPIME

ANEXO 1

RELAÇÃO DE FAMÍLIAS INDÍGENAS DAS COMUNIDADES E 
ASSOCIAÇÕES DE MANAUS E ENTORNO

Comunidades/ Associações e grupos de 
famílias Número de famílias

1. Associação Indígena Unindo as Etnias – 
AIUE / Conjunto Cidadão X. 96  

2. Comunidade Karuara 47  
3. Associação de Artesãos Indígenas de 
Manaus Amazônia Viva – AIMAV / Grande 
Vitória

25 

4. Comunidade Sol Nascente – CAPSOL / 
Francisca Mendes 62  

5. Comunidade Apurinã IENAMANATÃ / 
Conjunto cidadão. XII 50  

6. Associação Comunidade Wochimacu - 
A.C.W / Cidade de Deus 200 

7. Parque das Tribos / Estrada do Tarumã, 
Ramal do Anaconda 700 

8. Aldeia Gavião Margem esquerda do Rio 
Tarumã Açú, igarapé do Tiú 09  

9. Comunidade WAIKIRU 1 / Redenção 19  
10. Organização de Mulheres Sateré Mawé de 
Manaus - OMISM WATYAMÃ / Redenção 15  

11. Associação de Expressão Natural do Grupo 
BAYAROA – AENGBÁ / km 4 da BR 174 15  
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12. WAIKIRU 2 / Tarumã 16  
13. YAPYREHIT / Redenção 10  
14. Bairro das Nações Indígenas 302 
15. Comunidade do Branquinho/ rio Tarumã 
Açú 10  

16. Associação das Mulheres Indígenas Sateré 
Mawé / AMISM / Compensa 15  

17. Aldeia Paxiubal / Santa Etelvina av. José 
Henrique 50  

18. Grupo de Famílias Sateré Mawé do 
Campus Sales 05  

19. Comunidade Apurinã do Mauazinho II 10  
20. Comunidade dos Apurinãs do Val Paraíso 10  
21. Comunidade Indígena Terra Preta/ Margem 
esquerda do Rio Negro 38  

22. Aldeia YUCURU/ lago do Janauary 11  
23. Comunidade dos TATUYOS/ Margem 
esquerda do Rio Negro 15  

24. Aldeia CIPIÁ / Tatulândia margem 
esquerda do Rio Negro 15  

25. Comunidade do Genivaldo / TUPÈ 12  
26. Comunidade do José Maria/ TUPÈ 12  
TOTAL 1.769


