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Saúde indígena, desenvolvimento e invisibilidade: 
breves capítulos do genocídio dos povos 
originários no século XX

Rômulo de Paula Andrade1

A proposta de escrita deste texto veio do rico encontro pro-

movido pelo Instituto de Letras da UFF no dia 15 de julho de 2020, 

onde discutimos o impacto da epidemia sobre os povos originários. 

Mais que compreender o estado sanitário per se, chegou-se a um 

entendimento, entre debates e trocas de ideias, que a saúde indígena 

e os problemas decorrentes de uma nova doença no quadro epide-

miológico global não se limitavam a uma discussão sobre assistência 

médica: a pandemia da covid-19 significa mais um dos capítulos do 
massacre que vem sofrendo essa população e do forçado apagamento 

de sua cultura. Este é o argumento central deste texto: discutir os 

cuidados do Estado brasileiro na assistência aos povos originários 

é debater mais um dos capítulos da longa história do genocídio 

indígena, que se iniciou desde as invasões europeias. 

Nos séculos XX e XXI, em especial, essa questão veio a rebo-

que das constantes intervenções estatais em regiões anteriormente 

habitadas pelos povos originários. Nesse sentido, afirmamos aqui 
que o Desenvolvimento e as políticas derivadas desta ideologia 

foram relevantes fatores para a morte dessa população, através da 

construção de estradas e de hidrelétricas. Para este texto, escolhemos 

três capítulos dessa trajetória: as estradas Belém-Brasília (1958) e 

Transamazônica (1970) e a usina hidrelétrica de Belo Monte (2006). 

Esse argumento será desenvolvido neste texto, a partir de um breve 

1 Pesquisador da Fiocruz e professor do Programa de Pós-Graduação em 
História das Ciências e da Saúde (PPGHCS/COC/FIOCRUZ).
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debate inicial sobre o conceito de Desenvolvimento, bem como um 

panorama sobre a saúde indígena do século XX. Para tanto, lançamos 

mão de fontes secundárias relevantes para a historiografia sobre os 
indígenas no século XX, como teses e livros, bem como reportagens 

sobre a situação atual.

Assistência médica entre estradas, hidrelétricas 
e pandemias

Mesmo estando presentes em relatos, registros e fotografias 
de médicos da saúde pública ao longo da primeira metade do século 

XX, os indígenas estavam sob tutela de outras instituições estatais, 

sendo “incorporados” à saúde pública somente a partir de políticas 

específicas nas décadas de 1950. Hochman e Silva argumentam que 
uma das principais marcas dos cuidados aos indígenas é justamente 

a “invisibilidade”, por não serem considerados parte do escopo da 

incipiente saúde pública no início do século XX (HOCHMAN; SIL-

VA, 2014). O Serviço de Proteção aos Índios (SPI), criado em 1910, 

é um exemplo disso. A saúde dessa população ficava a cargo desse 
órgão, que era subordinado ao Ministério da Agricultura, Indústria 

e Comércio. O objetivo do SPI era reconhecer e proteger os Índios, 

assegurar a implementação de uma estratégia de ocupação territorial 

do país e “integrá-los”. A saúde, assim, fugiria da órbita dos órgãos 

responsáveis, à época, sob a jurisdição do então Ministério da Jus-

tiça e Negócios Interiores. O órgão desenvolveu ações pontuais de 

assistência sanitária aos indígenas, como a construção de postos de 

saúde, assistência de enfermeiros ou de levantamentos sanitários 

(BRITO, 2020). O paradigma integracionista manteve-se nos anos 

posteriores, porém alguns marcos foram significativos para uma 
maior atenção para a assistência de saúde aos povos indígenas: 

as constituições de 1934, 1937 e 1946, que davam aos indígenas a 

posse da terra por eles ocupada, ainda que se calassem quanto aos 

outros direitos. Outro registro da “invisibilidade” indígena para os 
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órgãos de saúde está nos relatórios do Serviço Especial de Saúde 

Pública (SESP), órgão fruto da cooperação bilateral entre o Office of 
Interamerican Affairs e o governo brasileiro da época. Responsável 

pela assistência aos seringueiros da Amazônia no esforço de guerra 

dos anos 1940, a agência teve vida longa na administração pública 

brasileira, sendo extinta em 1990 (CAMPOS, 2006). 

Na maior parte dos relatórios do SESP analisados, não foram 

encontradas referências específicas à saúde indígena, tampouco 
fotos que representam esse grupo social. O paradoxal é que, em 

diversos depoimentos de profissionais que trabalhavam no órgão, 
os índios são apontados como público-alvo das ações de saúde 

e saneamento dos chamados “sespianos”. Júlio Schweickardt e 

Amandia Sousa entrevistaram técnicos de saúde que trabalharam 

no SESP e, de forma geral, concordaram que, por mais que a agência 

não tivesse um setor específico de saúde indígena, era a que mais 
lidava com esse público na região amazônica. Uma saída dos auto-

res para apontar o porquê dessa “invisibilidade” residia no fato de 

que, ainda que os indígenas recebessem cuidados, eles não eram 

o objeto principal do órgão. O público-alvo inicial do Serviço era 

formado apenas pelos seringueiros que participavam da extração 

para o esforço de guerra nas zonas produtoras. Ao longo do tempo, 

o escopo da atuação foi aumentando, pois a orientação do Serviço 

determinava o atendimento às populações rurais circunvizinhas dos 

municípios, tanto as aglomeradas quanto as dispersas. Assim, ine-

vitavelmente atendiam os indígenas, que não recebiam tratamento 

diferenciado do restante da população local. Os autores destacam 

que, apesar do avanço da saúde pública para o interior do Brasil a 

partir dos anos 1940, esse processo não incluiu os indígenas como 

segmento prioritário a ser trabalhado. Essa negligência trouxe pro-

blemas para as visitadoras e técnicas de saúde que atuavam junto 

a eles (SOUSA; SCHWEICKARDT, 2013). 
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A criação da Fundação Brasil Central e as expedições por ela 

realizadas foram outro marco no projeto “integracionista” do Esta-

do brasileiro. A de maior impacto para a população indígena foi a 

Expedição Roncador-Xingu, de 1943. Organizada pela Comissão de 

Mobilização Econômica, através da participação do tisiologista Noel 

Nutels, foi um elemento significativo para a necessidade de maior 
atenção à assistência médica a populações do interior, em especial às 

que habitavam áreas sem comunicação por terra (HOCHMAN; SIL-

VA, 2014). Dessa forma, anos depois, em 1956, foi criado o Serviço 

de Unidades Sanitárias Aéreas (Susa). Os anos 1950 representaram, 

para além disso, mudanças nas concepções relacionadas à saúde dos 

povos, em especial os periféricos, que tiveram impacto nos debates 

acerca das intervenções e cobertura médicas em populações indí-

genas. No âmbito do SPI, a diminuição demográfica indígena era 
debatida em relatórios do órgão, centrados, no geral, nas críticas 

aos povos originários, em especial na recusa destes de tomarem 

os medicamentos da “civilização” (BRITO, 2017). Além disso, os 

relatórios criticavam o “pouco apreço” no cumprimento de regras 

sociais e higiênicas dos “civilizados”, como a assepsia das mãos e 

a recusa das mães em levar os filhos aos médicos. Ademais, as epi-
demias de gripe, sarampo e as verminoses resultantes dos contatos 

com os brancos ocasionavam graves desestruturações sociais dos 

grupos atingidos (BRITO, 2017). Mesmo a questão sanitária sendo 

periférica no órgão, corriam debates sobre a institucionalização 

de um serviço médico sanitário, idealizado e sugerido pelo médico 

Herbert Serpa, profissional do órgão. 
O projeto estabelecia, de forma pioneira, a estruturação de 

uma assistência que respeitasse as especificidades culturais e de-

mandas sanitárias da população-alvo do SPI. Assim, seria possível 

minimizar os conflitos entre as práticas de cura locais e a “medicina 
oficial”. Não à toa, foi o período em que antropólogos e cientistas 
sociais passaram a atuar de forma mais numerosa e relevante no 
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órgão. Um dos quadros da Seção de Estudos do Serviço de Proteção 

aos Índios foi o então recém-formado antropólogo Darcy Ribeiro, 

que teceu, em publicações posteriores, comentários sobre a saúde 

indígena. O SPI contava, em sua maior parte, com uma perspectiva 

integracionista, que compreendia as necessidades sanitárias indíge-

nas de forma transitória, já que iriam ser absorvidos pela “sociedade 

nacional” (BRITO, 2020). Ou seja, essa população adotaria novas 

práticas sanitárias, assemelhando-se aos “civilizados” (BRITO, 

2020). Ainda assim, sob o paradigma desenvolvimentista daqueles 

anos, grandes transformações viriam para os povos originários. A fim 
de compreender essa ideologia que se tornou um paradigma tanto 

em governos democráticos (construção da estrada Belém-Brasília) 

quanto ditatoriais (construção da Transamazônica), bem como em 

governos de esquerda (construção de Belo Monte), é necessário um 

breve voo pela conjuntura internacional da época.

No âmbito internacional, essa época foi chamada de a Era do 

Desenvolvimento, quando a crença sobre o avanço tecnológico das 

instituições científicas deu origem a um discurso que se pretendia 
hegemônico e que criava parâmetros de “desenvolvimento” e “sub-

desenvolvimento”, a partir dos padrões estabelecidos pelos países 

ricos (SACHS, 1999; ESCOBAR, 1997). Conceito pertinente aos inte-

resses das disputas geopolíticas resultantes da Guerra Fria, a criação 

dos “subdesenvolvidos” seria uma forma de afastar esses países da 

influência soviética. Além do discurso, o desenvolvimento resultou 
em ações que buscavam atender a uma demanda histórica para as re-

giões consideradas periféricas. Existiu um desafio lançado pelas po-

tências ocidentais sobre o desenvolvimento de regiões pobres; estas, 

por sua vez, reconfiguraram o conceito e o apropriaram segundo suas 
necessidades (LOVE, 1998). Desenvolvimento e sua contraparte, o 

subdesenvolvimento, estiveram em constante discussão em nível 

internacional e local, no curso dos anos 1950 e 1960, tendo reflexo 
decisivo nos debates sobre os rumos e escolhas da “recuperação 
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econômica” de regiões então consideradas subdesenvolvidas. Sob 

essa égide, os povos originários e a floresta amazônica passam a ser 
vistos como impedimentos a um progresso idealizado, que levaria a 

região a elevados patamares de desenvolvimento, entendido aqui a 

partir de padrões urbano-industriais (ANDRADE, 2015). Sob esse 

prisma, várias ações voltadas para uma maior atenção aos indígenas 

foram tomadas. 

A principal obra feita no período na região foi a construção 

da estrada Belém-Brasília, de 1960, idealizada para compor o “cru-

zeiro rodoviário” do então presidente Juscelino Kubitschek, cuja 

propaganda política reafirmava a necessidade da obra para o “fim 
do isolamento” da região (SILVA, 2017; ANDRADE, 2018). Junto a 

isso, havia o imaginário da região amazônica como uma fronteira, 

ou seja, uma região “pronta a ser conquistada” (ANDRADE, 2018). 

Como afirma Pádua (2000), a Amazônia, no século XX, foi o espectro 
geográfico do Brasil, com diversos projetos de governos republicanos 
que se utilizavam da retórica do “vazio demográfico” e do “destino 
histórico” da região. O segundo governo Vargas, interrompido com 

o dramático suicídio do presidente, redimensionou os projetos para 

a região a partir da centralização deles em uma superintendência 

específica, materializando uma questão que vinha se arrastando 
desde a constituinte de 1946. Mas com Juscelino Kubitschek, a 

partir de 1956, ocorre uma adaptação de discursos antigos sobre a 

Amazônia, tendo como culminância a construção da Belém-Brasília. 

Essa estrada representa nesses escritos o próprio desenvolvimento 

e suas características, ao levar para a região o fim das lendas e o 
início de uma era urbana, caracterizada pelo padrão industrialista 

ocidental. Se nos anos 1940 a Marcha para o Oeste se caracterizava 

pela busca de uma “brasilidade”, nos anos 1950, concentrava-se no 

sistema simbólico do desenvolvimentismo (SILVA, 2009). Do ponto 

de vista institucional, a ideia de uma região “vazia” e “selvagem” 

limitava-se à retórica, pois instituições já atuavam na região, como 
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o Museu Paraense (este, desde o XIX), o SESP, o Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia e o Instituto Evandro Chagas. 

Em relação à assistência médica, o supracitado Susa teve um 

papel importante em estender os cuidados de saúde às populações 

indígenas, e também de influenciar e se associar com outras áreas do 
Ministério da Saúde e com o próprio SPI. O então recém-inaugurado 

Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu), criado em 

1956, também proveu assistência a esses povos, em especial devido 

ao contexto de agressivos projetos de interiorização, que represen-

tavam perigo real à existência dessa população. Institucionalmente, 

esse modelo de assistência não se alteraria até os anos da ditadura 

militar brasileira, quando o SPI foi transformado em Fundação 

Nacional do Índio, em 1967, e o Susa, transformado em Unidade de 

Atendimento Especial, no âmbito do Ministério da Saúde (HOCH-

MAN; SILVA, 2014). Junto a isso, os povos originários foram alvos 

de campanhas globais de erradicação de doenças, como a malária. 

No relatório do Comitê de Erradicação de Malária do setor Roraima, 

é possível perceber a forma pela qual os indígenas eram tratados 

pelos funcionários de saúde. As críticas se davam pela resistência 

aos medicamentos ministrados pelos técnicos da campanha:

Os índios são e serão ainda por muito tempo um dos fatores 

mais decisivos na persistência da transmissão [da malária]. [...] 

Além de não ingerirem as drogas, quando o fazem é a troco de 

terçados, machados, etc. e só ingerem uma dose, internando-se 

no mano onde não mais podemos alcançá-los. No rio Apiaú, 

reside a nossa maior área-problema [...] eles descem aos grupos 

de 40 a 50 índios, se aproximam de uma habitação, ali ficam 8 
dias e se retiram quando nem sequer chegamos a medicá-los. 

Como quase todos são portadores de malária, já introduziram a 

mesma em dois os habitantes das casas sem paredes e se retiram 

deixando um grupo de moradores infectados. [...] Não temos 

lei como na Guiana Britânica, onde é obrigatório o uso do sal 

cloroquinado e a retirada de lâminas do sangue e ingestão do 

comprimido de cloroquina. (BRASIL, 1965, p. 30)
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Entraves para o Desenvolvimento? Ditadura e 
povos originários

Depois da estrada, a doença não saiu. A doença ficou no lugar da 
[empreiteira] Camargo Corrêa. Até hoje o governo federal não 

assumiu a responsabilidade de cuidar da saúde que ele estragou, 

deixou espalhar doença nas aldeias. As doenças mais frequentes 

são pneumonia, malária, tuberculose. Não tinha nada disso aqui 

antes da estrada. (BRASIL, 2014, p. 231)

A criação das Equipes Volantes de Saúde, na década de 

1970, representou um avanço no alcance da assistência sanitária 

aos indígenas, porém sem a estrutura e a regularidade necessárias 

para atender as demandas das diferentes regiões do país. Porém, 

o saldo para as ações de saúde voltadas para os povos originários 

durante a ditadura militar é muito negativo: tratou-se de um geno-

cídio. De forma violenta, indígenas foram alvo de atentados e uso 

de doenças como arma biológica para dar lugar às grandes obras do 

regime militar, em especial na região amazônica. A partir de 1966, 

durante o governo Castelo Branco, leis federais e incentivos fiscais 
transformaram a região em alvo prioritário das ações do governo. 

A “Operação Amazônia”, divulgada em 1966, dava as diretrizes do 

que seriam os objetivos para a região, a partir de uma perspectiva 

autoritária: a “posse” definitiva da região (um jargão utilizado desde 
o início do século XX), a partir da exploração de recursos minerais, 

vegetais e animais. Como reflexo dessas propostas, a então reformu-

lada Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM, 

em substituição da SPVEA) teria papel central nos programas que 

visavam à “integração efetiva” da região: a Transamazônica, em 1970; 

o Polamazônia, em 1974; e o II Plano Nacional de Desenvolvimento, 

no mesmo ano (COELHO, 2020). Além disso, existia uma particu-

laridade em relação à FUNAI: diferente do SPI, que era um órgão 

do Ministério da Agricultura, a nova agência foi criada como órgão 

do Ministério do Interior, “coincidentemente”, o mesmo ministério 
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encarregado da abertura de estradas e das políticas desenvolvimen-

tistas em geral. Doenças, deslocamento forçado, aliciamento e se-

questro de crianças para fins de aculturação: o relatório da Comissão 
Nacional da Verdade (CNV) é absolutamente claro ao trazer detalhes 

do genocídio indígena ocorrido nos anos da ditadura militar, todos 

justificados pela necessidade de “integração nacional” e pelo uso de 
repetidos clichês acerca da Amazônia (“Hileia”, “terra sem homens”) 

e dos indígenas (“selvagens”, “arredios”, “preguiçosos”). A seguir, 

vamos destacar alguns exemplos retirados do relatório.

A ideia de “integração” da ditadura militar apoiou-se princi-

palmente na abertura de estradas, em especial a Transamazônica 

e a BR-163, de Cuiabá a Santarém, além das BR-174, 210 e 374. A 

Transamazônica cortaria 29 etnias indígenas, sendo 11 grupos iso-

lados e nove de contato intermitente. A FUNAI, então dirigida pelo 

general Bandeira de Mello, assinou um convênio com a SUDAM 

para a “pacificação de 30 grupos indígenas arredios” e ficou respon-

sável pelo contato, atração e remoção dos índios de seus territórios 

para a construção de estradas, assim como para os programas de 

colonização dirigida. Além das estradas de rodagem, a década de 

1970 presenciou o início da exploração de minério no que viria a 

ser, em 1980, o Projeto Grande Carajás. De igual maneira, foi o 

início da construção da estrada de Ferro de Carajás e a Hidrelétrica 

de Tucuruí. Um exemplo dado pelo relatório da CNV é o caso dos 

Parakanã, que, para possibilitar a construção da Transamazônica, 

seriam deslocados cinco vezes entre 1971 e 1977 (BRASIL, 2014). 

Além do mais, houve negligência na assistência médica: durante a 

construção da rodovia Perimetral Norte, uma campanha de vaci-

nação de três semanas foi reduzida a dois dias, enquanto a Divisão 

de Saúde da FUNAI foi acusada de se negar a vacinar os índios da 

região de Surucucus, o que resultou na imunização de apenas 230 

indígenas dentro de um universo de mais de 5.000 (BRASIL, 2014). 

Durante a construção da Transamazônica e da Cuiabá-Santarém, a 
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determinação geral era “atrair e pacificar” o mais rápido possível a 
fim de que as tribos fossem deslocadas com celeridade do trajeto 
das estradas. Uma consequência dessa política foi a transferência 

compulsória, entre 1971 e 1977, do povo Parakanã, bem como a morte 

de 59% de sua população em consequência de doenças trazidas pelas 

frentes da FUNAI, como poliomielite, malária e doenças venéreas 

(BRASIL, 2014). Para completar o massacre, o ditador Emílio Gar-

rastazu Médici assinou decreto demarcando a reserva dos Parakanã, 

à beira do acampamento dos trabalhadores que construíram a Tran-

samazônica. De acordo com depoimentos e registros escritos como 

os disponibilizados em Vítimas do Milagre, de Shelton Davis (1978), 

os trabalhadores da estrada presenteavam os homens e violentavam 

as mulheres, ocasionando uma explosão de doenças venéreas entre 

a tribo. Outro episódio foi o massacre, entre os anos 1960 e 1980, 

dos grupos Waimiri Atroari, para abrir espaço em suas terras para 

a abertura da BR-174, a construção da hidrelétrica de Balbina e a 

atuação de mineradoras e garimpeiros interessados em explorar as 

jazidas do território. De 3 mil Waimiri Atroari em 1972, restaram 

350 em 1983 (BRASIL, 2014).

Conforme ressalta Brito (2020), durante as décadas de 1970 

e 1980, a sociedade civil, movimentos sociais organizados, pes-

quisadores e intelectuais de diferentes áreas passaram a discutir a 

fórmula de uma política de assistência aos povos indígenas do Brasil, 

tendo como pilares a ampliação de assistência sanitária e do acesso 

à terra. Exemplos dessas organizações são o Conselho Indigenista 

Missionário (CIMI), ligado à Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), e a União das Nações Indígenas (UNI). Esta última 

foi a primeira entidade indígena criada para reunir as lideranças das 

comunidades e defender seus interesses no âmbito nacional (BRITO, 

2020). Uma consequência desses movimentos foi a realização das 

Conferências Nacionais de Saúde dos Povos Indígenas, no contexto 

das reformas sanitárias dos anos 1980 que culminariam na cons-
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trução do Sistema Único de Saúde (SUS). Na política indigenista 

anterior à Constituição de 1988, o acesso às ações de saúde era ex-

clusividade dos grupos sob a guarda do órgão indigenista e, portanto, 

considerados juridicamente incapazes (GARNELO, 2014). Para ter 

acesso às políticas públicas, seria necessária, assim, a comprovação 

da identidade étnica pelos representantes do Estado. Esse modelo, de 

acordo com Garnelo (2014), instituiria uma permanente situação de 

carência e de incapacidade, que passaria a ser associada à condição 

étnica. A Constituição de 1988 mudou radicalmente esse conceito, 

ao instituir o reconhecimento do direito dos indígenas, não por uma 

condição de tutelados vulneráveis, mas sim pela ancestralidade de 

sua presença no território hoje ocupado. Por isso, a mudança no 

estatuto jurídico foi a condição necessária para alicerçar a criação do 

Subsistema de Saúde indígena, regido pelo modelo da seguridade que 

garante ao índio o direito de receber um atendimento diferenciado 

(GARNELO, 2014). Por essa razão também, após a Constituição, os 

povos indígenas passaram a ser vetores políticos importantes, se não 

de proposições, pelo menos de reivindicações e de poder de veto a 

certas iniciativas do governo federal.

Dessa forma, ficou instituído no Brasil o Subsistema de 

Saúde Indígena que rege, até hoje, os rumos da saúde dos povos 

indígenas, o que seria regulamentado por outra lei, a chamada lei 

Arouca, aprovada em 1999. A partir daí, a responsabilidade for-

mal e de toda a estrutura de Estado relacionada ao atendimento à 

saúde indígena, incluindo as unidades de saúde, os funcionários, 

as funções de confiança e os recursos orçamentários, passaram a 
ser da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), órgão executivo 

do Ministério da Saúde (BRASIL, 2009). De fato, a lei apresentou 

avanços gigantescos em relação ao quadro anterior de assistência, 

pois previa a obrigatoriedade de levar em consideração a realidade 

local, bem como as especificidades da cultura dos povos indígenas. 
Além disso, a abordagem deveria ser global, contemplando todos 
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os aspectos da assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, 

habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária 

e integração institucional (BRASIL, 2009). Para dar funcionalidade 

a essa lei, foi criado o Departamento de Saúde Indígena (Desai), 

responsável pela gestão central do Subsistema de Saúde Indígena 

e que tem a função de promover, proteger e recuperar a saúde dos 

povos indígenas e propor políticas de saúde, vigilância e educação 

em saúde para essas populações (BRASIL, 2009). Por fim, para 
melhor organizar as ações e promoções em saúde, foram criados 

os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), que compre-

endem modelos de organização de serviços orientados para serem 

espaços etnoculturais dinâmicos, de acordo com as especificidades 
dos povos originários (BRASIL, 2009). Em um artigo de avaliação 

sobre o subsistema de saúde indígena, Garnelo (2014) ressalta que, 

mesmo após mais de dez anos de sua implantação, o subsistema não 

parece ter sido absorvido dentro da estrutura do SUS, tendo como 

consequência uma crônica carência de meios técnicos para efetivar 

as ações previstas nos dispositivos legais que o criaram, agravada 

pela falta de recursos humanos. Por mais incipientes que fossem, 

os governos pós-reabertura, entre perspectivas liberais e/ou key-

nesianas, desenvolveram, aos poucos, o aparato da saúde indígena. 

Mas nada disso impediria que o desenvolvimentismo, agora com 

cores democráticas e oriundas de um governo progressista, não 

interferisse de forma violenta sobre a vida indígena na região onde 

a usina hidrelétrica de Belo Monte seria construída. 

De Belo Monte à  covid-19,  ou do novo 
desenvolvimentismo ao liberalismo genocida

Idealizada como mais uma das obras faraônicas do período 

militar, a Usina Hidrelétrica de Belo Monte só teve plenas condições 

de construção em meio aos governos do presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva e, posteriormente, ao da presidenta Dilma Rousseff. Como 
mais uma das obras o Plano de Aceleração de Crescimento (PAC), 
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os projetos para a edificação da usina vinham sofrendo resistência 
desde a década de 1980, quando se realizou o 1° Encontro dos 

Povos Indígenas do Xingu (1989), em Altamira, no Pará, cujo ob-

jetivo era protestar contra a construção do Complexo Hidrelétrico. 

Entre medidas provisórias polêmicas e processos de licenciamento 

ambiental mais controversos ainda, ficou aprovada a construção 
da hidrelétrica pelo consórcio Norte Energia, vencedor do leilão. 

Em junho de 2015, iniciou-se a operação da usina, mas com um 

gigantesco lastro de protestos e desacordos com povos originários e 

ambientalistas, que foram ignorados durante o curso da construção. 

Líderes indígenas, biólogos, antropólogos, engenheiros, juristas e 

membros de populações ribeirinhas previram as consequências de 

Belo Monte: a seca na Volta Grande do rio Xingu, extinções de es-

pécies, mortalidade massiva de peixes e, por fim, o empobrecimento 
de populações indígenas e ribeirinhas que passariam a morar na 

periferia de Altamira (AVELAR; NETO, 2020). Um dos principais 

opositores à construção da hidrelétrica foi o Procurador da República 

no Pará Felício Pontes Jr. Em entrevista, ele ressaltou os custos de 

se realizar uma obra como essa:

O MPF (Ministério Público Federal) cobra na Justiça o custo de 

100 quilômetros do Xingu morto; o custo pelo desaparecimento 

de 270 espécies de peixes na Volta Grande, alguns que só existem 

lá; o custo do desmatamento para a formação dos reservatórios; 

o custo do desmatamento associado; o custo pela perda do lençol 

freático. Do ponto de vista social, temos o custo causado pelo 

impacto sobre indígenas e ribeirinhos, como o fim da navegação, 
a proliferação de mosquitos e de doenças como malária e dengue, 

que deverão levar à necessidade de remoção, o que é proibido 

pela Constituição, no caso dos indígenas. Não há nada de limpo 

nisso, a não ser que estejam falando de limpeza étnica. (PONTES 

Jr apud AVELAR; NETO, 2020, p. 64)

A jornalista Eliane Brum fez uma série de reportagens para 

o jornal El Pais mostrando os impactos de Belo Monte na vida 
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dos habitantes locais. A também procuradora Thais Santi afirmou 
que “o Xingu vai morrer [...] se o mundo da lei funcionasse, Belo 

Monte teria que ser fechada” (BRUM, 2019, s/p). Além da malária 

e dengue, outras doenças, causadas pelas mudanças decorrentes de 

hábitos, passaram a assombrar os indígenas. A partir de 2010, com 

a construção da hidrelétrica e a diminuição dos peixes, o consumo 

de alimentos industrializados causou um “boom” de doenças como 

hipertensão e diabetes (BRUM, 2019). No mesmo ano, o Distrito 

Sanitário Especial Indígena, subordinado ao Ministério da Saúde, 

redigiu um relatório sobre o impacto da usina na vida dos povos 

originários. Com a construção de Belo Monte, os indígenas passa-

ram a receber cestas de alimentos não perecíveis e industrializados, 

fazendo com que as tribos deixassem de fazer suas roças, de plantar 

e de produzir seus próprios alimentos. Dois anos depois, o benefício 

foi cortado e os indígenas ficaram sem alimentos e produção de in-

sumos (BRUM, 2015). Diante desse problema, aumentou o número 

de casos de crianças com peso baixo ou peso muito baixo para a 

idade. Além disso, o relatório do DSEI aponta que a mudança da 

dieta alimentar ocasionou muitos casos de doença diarreica aguda, 

mais um fator para o aumento da desnutrição infantil em 127% en-

tre 2010 e 2012. A situação agravou-se de tal forma que, em 2014, 

técnicos da FUNAI recomendaram a aquisição de cestas básicas para 

enfrentar a vulnerabilidade alimentar das comunidades (BRUM, 

2015). Em depoimento a Eliane Brum em 2017, Alice Juruna, uma 

então ascendente liderança indígena, reafirmou o impacto na vida 
dos indígenas na dieta:

Eu fui criada pelo meu pai comendo peixe com farinha. E estava 

criando meus filhos assim. A gente não precisava de muito dinhei-
ro. Agora, que não tem mais peixe, a gente precisa de dinheiro. 

E as crianças estão comendo carne de boi e frango que a gente 

compra na cidade, enlatados, salsichinhas e miojo, que é o que 

mais tem por aqui. E estão adoecendo (BRUM, 2017, s/p).
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Outro ponto dramático ocorreu em relação à assistência médi-

ca: a realocação desordenada de mais de oito mil famílias (incluídos 

aí os indígenas) para novos bairros trouxe impacto aos Programas 

de Saúde da Família (PSF), já que a transferência dos agentes co-

munitários de saúde não acompanhou a mudança das famílias que 

eles antes atendiam, gerando interrupção no acompanhamento e 

prevenção de doenças (ISA-INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2015). 

Com a dificuldade de acesso, muitas pessoas deixaram de ir à cidade 
para fazer os devidos acompanhamentos médicos. Em 2014, apenas 

na reserva Resex Rio Iriri, houve quatro casos de acidente vascular 

cerebral (AVC), um quadro que decorre da hipertensão arterial e 

também da falta de acompanhamento médico (ISA-INSTITUTO SO-

CIOAMBIENTAL, 2015). Outro quadro agravado pelos deslocamentos 

e demais questões oriundas da construção da usina foi a epidemia 

de doenças mentais na população indígena e ribeirinha, com mais 

foco nos segundos. Os psicanalistas Christian Dunker, Ilana Katz e a 

jornalista Eliane Brum criaram o projeto Refugiados de Belo Monte, 

que, por meio de financiamento coletivo, buscou construir um mo-

delo de saúde mental junto à população ribeirinha atingida por Belo 

Monte. Essa proposta foi chamada pelos proponentes de “Clínica de 

Cuidado”, que seria um dispositivo de atenção ao sofrimento psíquico 

para atender aqueles que, em curto espaço de tempo, perderam as 

referências fundamentais de organização e funcionamento da própria 

vida.2 Grisotti (2016) destaca um “mal de origem” na discussão sobre 

saúde da hidrelétrica: o relatório de impacto social e ambiental da 

usina deu pouca atenção aos aspectos ligados à saúde, como a relação 

entre migração forçada e doenças, sífilis em gestantes, homicídios e 
morte no trânsito no contexto de Belo Monte. 

2 Parte desse processo pode ser conferido no documentário dirigido 
por Eliane Brum, chamado Eu + 1: uma jornada de saúde mental na 
Amazônia. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IG_
DdW4znCE&feature=youtu.be. Último acesso: 18/09/2020.
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De acordo com a autora, as medidas compensatórias rela-

cionadas à saúde ficaram reduzidas à instalação (em muitos casos, 
incompleta) de equipamentos médico-sanitários, como a construção 

de unidades de saúde e de saneamento básico, sem o estabelecimento 

de indicadores de saúde para acompanhamento do projeto de forma 

contínua e sistêmica no período de construção da usina. Decisões e 

omissões políticas durante o processo de instalação e implantação 

de Belo Monte, as incertezas em relação aos danos e as consequentes 

dificuldades nas suas correlações de causalidades criaram indefini-
ção em relação às possíveis medidas mitigatórias na assistência à 

população atingida (GRISOTTI, 2016). Em 30 de novembro de 2020, 

André Villas-Boas, conselheiro diretor do Instituto Socioambiental, 

e Carolina Piwowarczyk, secretária executiva da Rede Xingu +, fi-

zeram um balanço sobre os cinco anos do licenciamento ambiental 

para a construção de Belo Monte. Em artigo à Folha de São Paulo 

intitulado “Belo Monte: sonho acabou e pesadelo continua”, os 

autores reafirmam questões pontuadas desde o início da existência 
da hidrelétrica, destacando que não havia possibilidade de come-

morar uma obra com legado de violações aos direitos humanos e ao 

meio ambiente, tornando-se assim, um “símbolo de inadimplência 

socioambiental” (VILLAS-BÔAS et al., 2020, s/p): 

As populações mais vulneráveis pagaram a conta dos impactos 

mais nefastos. O legado de Belo Monte é a expulsão de centenas 

de famílias ribeirinhas de suas casas, ainda à espera de reassen-

tamento na beira do rio, no território ribeirinho. É a invasão de 

Terras Indígenas e Unidades de Conservação, que estão entre as 

mais desmatadas na Amazônia. É a transformação de Altamira 

(PA) em uma das cidades mais violentas do país. São os impasses 

na gestão do sistema de saneamento básico. É a despedida ao rio 

Xingu como conhecíamos.

Após o conturbado processo envolvendo o impeachment de 

Dilma Rousseff e o subsequente e impopular governo de Michel Te-
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mer, os eleitores brasileiros elegeram Jair Messias Bolsonaro presi-

dente da república. Político de longa carreira, sempre apresentou-se 

defendendo os interesses de militares e de seus herdeiros. De caráter 

ultraconservador e religioso, o governo Bolsonaro também arrogou 

para si, por meio do ministro Paulo Guedes (antigo colaborador do 

governo Pinochet), um perfil ultraliberal, no qual os interesses de 
empresas privadas de apoiadores do governo teriam prioridade em 

assuntos relacionados a demarcação de terras, turismo e exploração 

de áreas ocupadas por indígenas. Nesse sentido, a pandemia de co-

vid-19 e as questões envolvendo a saúde dessa população em 2020 

sofrem também reflexo da linha de atuação do governo e da forma 
como as agências e empresas públicas foram colocadas à disposição 

dos projetos que envolvem também o ministro do meio ambiente, 

Ricardo Salles. Defensor da exploração mineral em territórios in-

dígenas, Salles afirmou em entrevistas que “lideranças indígenas 
consultadas por ele são favoráveis [a esses projetos em terras indí-

genas]” e que associações como a Articulação dos Povos Indígenas 

do Brasil (APIB) são “ONGs e grupos que usam os indígenas para a 

sustentação de suas propostas” (BBC, 2020). Uma amostra da políti-

ca governamental para as tribos está nos vetos que o poder executivo 

impôs ao projeto de lei 14.021, que previa medidas de proteção para 

comunidades indígenas. O texto criou o Plano Emergencial para 

Enfrentamento à covid-19 para essa população, com medidas de 

vigilância sanitária e epidemiológica para a prevenção de contágio 

e disseminação da doença.

Além das aldeias isoladas ou de recente contato, a lei se aplicou 

a indivíduos que vivessem fora das terras demarcadas e a povos in-

dígenas e de outros países que se encontravam no Brasil em situação 

de migração provisória (BRASIL, 2020). O projeto também garantia 

assistência aos quilombolas, pescadores artesanais e demais povos 

tradicionais, assim, todos passariam a ser considerados “grupos 

em situação de extrema vulnerabilidade” e “de alto risco” (BRASIL, 
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2020). Entre os pontos vetados pelo poder executivo estão os que 

previam o acesso das aldeias à água potável, materiais de higiene, 

leitos hospitalares e respiradores mecânicos, além de pontos de 

internet locais e a distribuição de materiais informativos sobre a 

covid-19. Não à toa, profissionais de saúde têm sentido dificuldade 
no combate à pandemia, como relatou Valmir Farias, enfermeiro 

indígena que atua no Mato Grosso do Sul. De acordo com Farias, 

muito do trabalho com essas populações na pandemia envolve 

impedir mudanças de aldeias, evitar visitas e orientar em relação 

aos cuidados (QUARENTENA, 2020), atividade dificultada pelas 
constantes incertezas e por cortes de verba por parte do governo 

federal. Dois meses depois da discussão do projeto-lei, o ministro do 

Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso determinou 

que o governo apresentasse uma nova versão do Plano de Enfren-

tamento e Monitoramento da COVID-19 para os povos indígenas 

brasileiros, em diálogo com a Articulação dos Povos Indígenas do 

Brasil (APIB), o Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), 

a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Grupo de Trabalho de Saúde 

Indígena da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO). 

Pesquisadores como Ana Lúcia de Moura Pontes, da Escola 

Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP), criticaram a abor-

dagem do governo federal pela parca objetividade ou pelas condições 

dadas ao combate à pandemia, em especial pela pouca disposição 

de escutar os povos indígenas na construção do plano (EVANGE-

LISTA, 2020). A covid-19 tornou-se, assim, mais preocupante nas 

aldeias porque os indígenas são grupos de múltiplas vulnerabilidades 

(EVANGELISTA, 2020). Em suma, os povos originários têm dificul-
dade de acessar as políticas públicas, o serviço de saúde é precário 

e não existe assistência médica para remoções de doentes. Dessa 

forma, quando enfermos, já chegavam às cidades em estado mais 

grave e com pouca possibilidade de cura (COVID-19, 2020), o que 

ocasionava uma mortalidade maior que a média para o restante da 
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população. De acordo com o Instituto Socioambiental, os modos de 

vida de muitos povos criaram uma exposição a doenças infecciosas à 

qual as pessoas nas cidades não estão submetidas, pois grande parte 

deles vive em casas coletivas, onde é comum o compartilhamento 

de utensílios, como cuias, tigelas e outros objetos, o que favorece as 

situações de contágio (ISA, 2020). Em busca de um melhor acompa-

nhamento sobre a incidência de covid-19 entre as tribos, foi criada, 

pela mesma instituição, uma plataforma de monitoramento da si-

tuação indígena do novo coronavírus no Brasil. Em conjunto com a 

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), a plataforma tenta 

dar conta da dificuldade em dimensionar o impacto da doença nesses 
povos.3 Conforme é destacado, os números oficiais não refletem 
necessariamente a extensão da pandemia. Além disso, a dispersão 

dos dados dificulta o reconhecimento das regiões e dos povos mais 
afetados. Por fim, mais um problema é a ausência de informações 
sobre indígenas que vivem fora das terras homologadas, incluindo 

aí os que habitam as cidades, bem como populações que aguardam 

a finalização do processo de demarcação de terras.

Conclusão

Toda essa destruição não é nossa marca, é a pegada dos 

brancos, o rastro de vocês na terra.

A frase acima, dita por Davi Kopenawa (ISA, 2020), porta-

-voz e líder Yanomami, ajuda a compreender um aspecto que tem 

sido recorrente nas intervenções estatais arroladas neste texto, bem 

como as consequências sanitárias do ideário que representam: o 

genocídio dos povos indígenas e sua relação com o paradigma desen-

volvimentista na política brasileira ao longo dos séculos XX e XXI. 

Em instigante artigo que discute a invisibilização do racismo contra 

3 Ver https://covid19.socioambiental.org/?gclid=Cj0KCQiA2uH-BRC-
CARIsAEeef3lSATNYFI6TB6H8rQFDEOIkED9lF4uaWvdlDmar_728wq
UZsL2xp0UaAq4HEALw_wcB.
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indígenas, Milanez e outros autores afirmam que um mito conside-

ravelmente difundido pelo senso comum é o do “desconhecimento” 

da realidade indígena, de modo que juristas e legisladores decidiriam 

de forma contrária aos direitos dos povos originários por conta de 

uma suposta falta de conhecimento (MILANEZ et al, 2019). Segundo 

os autores, alegar falta de conhecimento é desconsiderar o efeito do 

racismo em regular a ideologia e a estrutura econômica. Tal situação 

contribui consideravelmente para o apagamento do protagonismo 

indígena como elemento fundamental para a elaboração de políti-

cas de saúde voltadas para eles mesmos, tendo como consequência 

momentos de extrema violência cultural. O sepultamento de povos 

em cemitérios de cidades e não nos territórios tradicionais tem sido 

uma das questões enfrentadas recentemente. Com a ausência de 

diálogo, ocorrem episódios como a morte de um jovem Yanomami, 

enterrado em Boa Vista (Roraima). Ao seguir de forma rígida o 

protocolo de sepultamento para vítimas de covid-19, a Secretaria 

Especial de Saúde Indígena (SESAI) desrespeitou a cultura dos 

Yanomamis que, ao invés de enterros, promovem rituais funerá-

rios de seus mortos com cremação de ossos e ingestões de cinzas. 

Mediações são necessárias e urgentes entre as partes, mas não é o 

que tem acontecido (CORONAVÍRUS, 2020). Um dos campos que 

mais têm oferecido reflexões pertinentes e inovadoras é a História do 
Tempo Presente, cuja marca central – além da sua imbricação com 

a política – decorre do fato de sujeito e objeto estarem mergulhados 

em uma temporalidade “que não terminou”, trazendo importantes 

consequências epistemológicas para o conhecimento que se deseja 

construir (FICO, 2012, p. 45). Este é justamente o ponto central 

deste texto: questões nem terminadas, nem tampouco superadas 

na relação entre Estado brasileiro e povos indígenas colaboram 

para a gravidade do tempo que vivemos e da continuidade do ge-

nocídio dos povos indígenas em contexto de pandemia. Neste exato 

momento (15/12/2020), contabilizamos mais de 181 mil mortos no 
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país, dentre eles, 501 óbitos indígenas em terras indígenas (APIB, 

2020). Que casos como o de Messias Kokama, o “cacique de muitos 

povos” (RIBEIRO, 2020), que sucumbiu à covid-19, e de muitos 

outros não sejam em vão.
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