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Apresentação

Eu quero agradecer essa oportunidade, eu estou 
empolgado falando isso, porque a gente tem uma 
experiência de luta, que vai ficar gravado [nesta 
entrevista] e que você vai levar... Eu posso dizer a 
todos que o que existe hoje, em termos de lei, em 
termos de decreto, é uma conquista do povo indíge-
na. Que muitos, a sociedade não indígena, ele ignora 
ainda, porque acha que o governo deu de mão beijada. 
Muitos não indígenas não entendem que é uma luta 
e é um direito nosso. A gente nunca para de reforçar 
que é um direito nosso e sempre vamos lutar. Nesse 
governo agora tem muita expectativa de mudança, 
inclusive de acabar com o subsistema de saúde indí-
gena, e eu quero dizer que nós não vamos deixar. 
Vamos resistir e vamos permanecer. Resistimos há 
519 anos, vamos resistir mais 519 anos. Talvez não 
seja eu, mas os meus descendentes. Eles vão se 
orgulhar de dizer que nós somos indígenas e vamos 
permanecer como indígenas, o governo querendo ou 
não. Então isso é que eu tenho a falar.

Zezinho Kaxarari, 27 de maio de 2019

A implantação de políticas públicas, seja no campo da saúde ou em 
outras áreas, vem irremediavelmente associada à construção de narrativas sobre 
os processos de sua formulação. Tais abordagens podem contribuir tanto para a 
amplificação como para o apagamento das suas temporalidades, dinamicidades e 
complexidades, não raro relegando a segundo plano debates e embates relaciona-
dos a movimentações sociopolíticas próprias desses contextos. Na fala da liderança 
indígena Zezinho Kaxarari em epígrafe, há uma candente manifestação acerca do 
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protagonismo dos povos indígenas na elaboração da atual política pública de saúde 
indígena no Brasil. A importância desse protagonismo não tem sido registrada nas 
narrativas mais canônicas sobre a trajetória de criação do subsistema de saúde 
indígena implantado no país. 

No Brasil, a reforma constitucional ocorrida no final da década de 1980 
incorporou a universalização do direito à saúde como princípio fundamental (Paim 
et al., 2011). Ao mesmo tempo, os povos indígenas tiveram seus direitos sociocul-
turais e territoriais reconhecidos, o que contribuiu para pavimentar, uma década 
depois, os caminhos para a concretização de uma política de saúde específica 
direcionada a esses povos. Assim, em 1999, a lei 9.836, também denominada Lei 
Arouca, criou no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) o Subsistema de Atenção 
à Saúde Indígena (SasiSUS), organizado na forma de sistemas locais de saúde em 
territórios indígenas.1

O detalhamento do modelo de atenção para implementação do SasiSUS foi 
apresentado em 2002 na chamada Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos 
Indígenas (Pnaspi). No concernente à participação de indígenas na proposição da 
política, pode-se ler no último parágrafo do documento: 

Com base nesses preceitos, foi formulada a Política Nacional de Atenção à Saúde 

dos Povos Indígenas, cuja elaboração contou com a participação de representantes 

dos órgãos responsáveis pelas políticas de saúde e pela política e ação indigenista 

do governo, bem como de organizações da sociedade civil com trajetória 

reconhecida no campo da atenção e da formação de recursos humanos para a 

saúde dos povos indígenas. Com o propósito de garantir participação indígena 

em todas as etapas de formulação, implantação, avaliação e aperfeiçoamento da 

Política, a elaboração desta proposta contou com a participação de representante 

das organizações indígenas, com experiência de execução de projetos no campo 

da atenção à saúde junto a seu povo. (Funasa, 2002: 6) 

Desse modo, no texto da Pnaspi é explicitamente mencionada a participa-
ção de organizações da sociedade e de representantes das organizações indígenas, 
ainda que não como protagonistas, na estruturação da política. Na seção seguinte 
do documento, denominada “Antecedentes”, há uma breve apresentação da trajetó-
ria das ações governamentais referentes à saúde dos povos indígenas, na qual são 
apontados como marcos da nova política a realização da 1ª Conferência Nacional 
de Proteção à Saúde do Índio, em 1986, e a 2ª Conferência Nacional de Saúde para 
os Povos Indígenas, em 1993. São também assinalados os decretos, resoluções e 
marcos legais da implementação do SasiSUS.

Como as políticas de saúde emergem em contextos sócio-históricos (Ber-
nstein, 2017; Shore & Wright, 2011; Vieira-da-Silva, 2018), é inquestionável que as 
bases da concepção das atuais políticas públicas direcionadas aos povos indígenas, 
que se aplicam diretamente ao campo da saúde, estão intimamente articuladas com 
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a redemocratização do país, após duas décadas de ditadura civil-militar (1964-1985) 
(cf. Araújo, 2006; Carneiro da Cunha, 2018; Oliveira, 1998; 2016; Ramos, 1998; 
Silva, Souza Lima & Baines, 2009; Souza Lima, 2015; Valente, 2017; Verdum, 2018). 
A sua consolidação ocorreu com a promulgação da Constituição de 1988, mas tem 
suas raízes em dinâmicas sociopolíticas que nos remetem a períodos pregressos. 

Nos anos 1970, como exemplificado pelas declarações de Barbados, 
denúncias contra violações dos direitos indígenas por parte dos Estados nacionais 
e da sociedade em geral, assim como críticas às formas de atuação de instituições 
envolvidas com esses povos, como no caso da Igreja e outras organizações de 
cunho religioso, foram formalizadas em diversos documentos de ampla circulação 
na América Latina (Bartolomé, 2017; Bonfil-Batalla, 1977; Ramos, 1998; ver tam-
bém Hoffmann, 2011).2 Eram manifestos, redigidos e subscritos por antropólogos, 
religiosos de matriz progressista e outros apoiadores das causas indígenas que 
enfocavam a necessidade de respeito às tradições e culturas indígenas, de garantia 
de seus direitos territoriais e de ênfase em sua autodeterminação. 

Foi nesse contexto que se criou, em 1972, o Conselho Indigenista Mis-
sionário (Cimi). As origens do Cimi se associam a uma vertente progressista de 
atuação da Igreja católica brasileira que buscava, além de romper com o modelo 
tradicional de evangelização, apoiar as comunidades indígenas na interlocução com 
o Estado e na defesa dos seus direitos e territórios. Ao longo de sua trajetória, o 
Cimi atuou diretamente nas ações de saúde. Em 1974, passou a promover as cha-
madas Assembleias Indígenas. Se inicialmente contavam com incentivo do Cimi, 
logo essas assembleias foram apropriadas como estratégia política das comunidades 
indígenas, contribuindo para a consolidação de diversas lideranças e a aproximação 
dos diferentes grupos indígenas na articulação de pautas comuns. Esses encontros 
contribuíram para a criação, em 1980, de uma primeira entidade nacional de repre-
sentação indígena, a União das Nações Indígenas (UNI), que teve papel central no 
estabelecimento de uma nova relação dos povos indígenas com o Estado nacional 
e, principalmente, na atuação política dos próprios indígenas na reivindicação pela 
demarcação e proteção de suas terras (Bicalho, 2010; Ossami, 1993; Valente, 2017). 

Apesar da repressão imposta pela ditadura que atravessou os anos 1970, 
o apoio e a defesa dos direitos dos povos indígenas vieram a se constituir em 
pautas que aproximaram múltiplos atores da sociedade civil, incluindo lideranças 
indígenas, antropólogos, médicos, enfermeiros, advogados, entre outros segmentos 
(Carneiro da Cunha, 2018; Valente, 2017). Nesse contexto, o Centro Ecumênico de 
Documentação e Informação (Cedi), com atuação desde a década de 1960, passou 
a desenvolver atividades específicas voltadas para os povos indígenas na primeira 
metade dos anos 1970. Houve também o surgimento de várias organizações não 
governamentais de apoio à causa indígena, como a Comissão pela Criação do Par-

que Yanomami (CCPY) e a Associação Nacional de Ação Indigenista (Anai), ambas 

em 1978, e a Comissão Pró-Índio (CPI), em 1979 (Carneiro da Cunha, 2018). Essas 
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entidades viriam a trabalhar em conjunto com lideranças indígenas buscando dar 
visibilidade a suas demandas e promovendo auxílio técnico para suas reivindicações, 
principalmente na demarcação de seus territórios.

Nos anos 1970, uma das estratégias usadas pelos atores indigenistas para 
dar visibilidade às demandas dos indígenas foi a produção de informações sobre 
aspectos demográficos e situação de saúde dos povos indígenas. Se o paradigma 
predominante na política indigenista brasileira até a década de 1970 era que os 
povos indígenas iriam desaparecer como segmentos socialmente diferenciados, 
diversas instituições procuraram “colocar os índios no mapa” (Ricardo, 1996, 2000; 
Santos et al., 2019a, 2019b). Particularmente, os antropólogos, que estavam em 
sua maioria na academia, desenvolveram estudos e sistematizações denunciando 
as epidemias e o genocídio indígena decorrentes dos projetos de desenvolvimento 
na Amazônia, e solicitavam a atuação do Estado na proteção dos territórios indí-
genas e no atendimento à saúde dessas populações (Davis, 1978; Ramos, 1993, 
1998; Valente, 2017).3 

A constatação de cenários sanitários alarmantes nas comunidades indí-
genas levou à aproximação do movimento indigenista e indígena com profissionais 
da saúde, particularmente médicos. Nas décadas de 1970 e 1980, em função de 
experiências de atuação em territórios indígenas nas mais diversas regiões do país, 
ampliou-se a participação de profissionais da saúde nas pautas indigenistas em 
âmbito nacional. Nesse contexto, os eventos relacionados aos povos Yanomami, 
localizados na fronteira entre o estado de Roraima e a Venezuela, se destacam nesse 
período, com o Distrito Sanitário Yanomami tendo sido o primeiro implementado, 
em 1991, antes da regulamentação da política nacional. Nessa região houve intensa 
articulação política entre antropólogos, médicos, agentes de governo e organismos 
internacionais, na busca de proteção do território e da saúde desses povos. A CCPY 
foi a grande mobilizadora, tendo utilizado dados sobre epidemias e relatórios de 
saúde na argumentação para defender a demarcação do território Yanomami. 

Assim, na segunda metade da década de 1980, quando se instaura a 
Constituinte, o movimento indígena e seus aliados se articulam para fins da 
proposição e aprovação de uma emenda popular acerca dos direitos dos povos 
indígenas. A Constituição de 1988 refletiu o acúmulo de reflexões coletivas 
desse campo, reforçadas pela massiva pressão presencial de aproximadamente 
quatrocentos indígenas no Congresso Nacional ao longo das votações na Assem-
bleia Nacional Constituinte (Bicalho, 2010; Carneiro da Cunha, 2018; Carneiro 
da Cunha & Barbosa, 2018; Ricardo, 1996; Santilli, 1993; Santos, 1989). Dessa 
forma, o texto constitucional instaurou novos marcos para a relação do Estado 
com povos indígenas, e tomando como base seus direitos territoriais e sociocul-
turais, também viabilizou a conquista de políticas públicas de saúde específicas 

para essas populações. 
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Como já mencionado, em 1999, portanto uma década depois de promulgada 
a nova Constituição, foi criado o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (Sasi-
SUS) por meio da Lei Arouca. O subsistema foi idealizado para atender a população 
indígena residente em territórios indígenas, através de uma estrutura composta 
de sistemas locais de saúde, denominados Distritos Sanitários Especiais Indígenas 
(DSEIs).4 Nos marcos da lei, cada DSEI é responsável pela realização de ações de 
atenção primária a partir do trabalho de equipes multidisciplinares de saúde, que 
envolvem agentes indígenas de saúde, médicos, enfermeiros, odontólogos, técnicos 
de enfermagem e de saúde bucal. O modelo de atenção estabelece a necessidade de 
considerar as especificidades linguísticas, socioculturais e geográficas dos territó-
rios indígenas, e de articular as ações de saúde com os conhecimentos, as práticas 
e os especialistas indígenas em saúde. Outro atributo do SasiSUS é que em cada 
DSEI deve operar uma estrutura denominada Conselho Distrital de Saúde Indígena, 
voltada para propor e monitorar, com participação indígena, as ações de saúde. No 
subsistema, busca-se, em princípio, prover uma assistência à saúde que respeite 
a diversidade e contemple as especificidades socioculturais dos povos indígenas, 
assim como contribua para reduzir as marcantes iniquidades em saúde que afetam 
essas minorias étnicas.5 

Ao longo das últimas duas décadas foram realizados diversos estudos de 
recorte histórico e antropológico voltados para a análise das condições sociopolí-
ticas que permitiram a emergência e consolidação da política nacional de saúde 
para as populações indígenas no Brasil (Athias & Machado, 2001; Chaves, Cardoso 
& Almeida, 2006; Coelho & Shankland, 2011; Langdon & Cardoso, 2015; Garnelo, 
2006, 2012; Pontes & Santos, 2020; Teixeira & Garnelo, 2014; Verani, 1999). Nas 
apreciações históricas sobre a constituição da atual política pública no campo da 
saúde dos povos indígenas, possivelmente a vertente que tem sido mais explorada 
diz respeito ao envolvimento dos indígenas em dinâmicas como o chamado controle 
social no âmbito do funcionamento do SasiSUS, em particular em períodos mais 
recentes, sobretudo a partir da primeira década dos anos 2000 (Garnelo & Sampaio, 
2003; Langdon & Diehl, 2007; Teixeira, 2017; Teixeira & Silva, 2015), assim como a 
participação nas equipes multidisciplinares de saúde (Diehl, Langdon & Dias-Scopel, 
2012; Langdon et al., 2006, Pontes & Garnelo, 2014). Nota-se que, comparativa-
mente, pouca ênfase tem sido dada à atuação e influência dos movimentos sociais 
nas décadas de 1970 a 1990, incluindo líderes comunitários e ações políticas de 
grupos cuja atuação contribuiu para moldar os conteúdos e diretrizes das políticas 
de saúde que vieram a se consolidar na década de 1990 (Pontes & Santos, 2020). 

Considerando o cenário mais amplo acima delineado, ao denominar esta 
coletânea de Políticas Antes da Política de Saúde Indígena explicitamos nosso inte-
resse em analisar a construção do SasiSUS abarcando, inclusive temporalmente, 
atores e processos sociopolíticos que não raro são apenas mencionados, se tanto, nas 
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entrelinhas das narrativas mais usuais. Buscamos ir além de uma acepção estreita de 
participação, que em geral se refere a envolvimento em espaços institucionalizados, 
almejando incluir as múltiplas e complexas redes de colaboração que envolvem a 
trajetória histórica de políticas públicas. O que se pode dizer sobre a multiplicidade 
de contextos, atores e instituições que se envolveram nos conflitos e/ou convergên-
cias que levaram à conquista do subsistema de saúde indígena no âmbito do SUS?

Trajetória da pesquisa e da organização da coletânea

Este livro deriva de investigações conduzidas no âmbito do projeto de pes-
quisa Saúde dos Povos Indígenas no Brasil: perspectivas históricas, socioculturais 
e políticas.6 Um dos componentes dessa iniciativa de pesquisa, em andamento, é a 
investigação histórico-antropológica da criação do subsistema de saúde indígena no 
Brasil, buscando compreender os contextos sociopolíticos e as complexas dinâmicas 
de interação entre atores sociais em que essa política pública emerge (Bernstein, 
2017; Shore & Wright, 2011; Rezende & Baptista, 2015). 

As atividades da pesquisa foram iniciadas em 2018 e têm contemplado a 
realização de entrevistas com a metodologia da história oral7 e a análise de mate-
rial documental. Além de diversas lideranças indígenas, foram entrevistados pro-
fissionais da saúde, antropólogos, gestores de serviços, funcionários da Fundação 
Nacional do Índio (Funai), acadêmicos, missionários, militantes de organizações 
indigenistas, um ex-deputado e advogados, entre outros. Um tema recorrente nas 
entrevistas foram as influências dos contextos sociopolíticos das décadas de 1970 e 
1980 na constituição da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas 
nos anos 2000.

Como ponto de partida na seleção dos entrevistados, buscou-se identificar 
aqueles cujos nomes eram mencionados em documentos relacionados a eventos 
considerados centrais na trajetória do que veio a se constituir no SasiSUS, quais 
sejam: o relatório da 1ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio, de 1986; 
a edição especial da revista Saúde em Debate sobre A Saúde do Índio, de 1988; e o 
relatório da 2ª Conferência Nacional de Saúde para os Povos Indígenas, de 1993. Na 
parte final de cada entrevista realizada, cada entrevistado foi perguntado sobre outros 
atores – particularmente, mas não exclusivamente indígenas – atuantes e envolvidos 
no processo.8 Também foi solicitado a cada entrevistado que indicasse ou cedesse 
documentos (relatórios, textos, material de divulgação, projetos) relacionados ao 
tema.9 Essa iniciativa se mostrou muito produtiva, pois diversos entrevistados 
possuíam importantes acervos que, avaliados em seguida, evidenciaram a amplitude 
das questões enolvidas nesse período, jogando luz sobre diversos eventos e 
diferentes vozes. 
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Com o andamento das entrevistas, o escopo temporal da investigação foi 

sendo ajustado. Inicialmente considerava-se que o desenvolvimento das ideias e 

eventos se concentraria nos próprios anos 1990, dado que a Lei Arouca foi promul-

gada em 1999. Mas as narrativas de diversos entrevistados atestaram a atuação 

de um conjunto de atores, individuais e institucionais, desde pelo menos a década 

de 1970, o que, via de regra, não tem sido considerado nas análises acerca da 

formulação do SasiSUS. Entre tais atores, podem ser mencionadas a União das 

Nações Indígenas (UNI) e organizações não governamentais indigenistas, como o 

Centro Ecumênico de Documentação e Informação (Cedi) e o Conselho Indigenista 

Missionário (Cimi). Em capítulos deste volume, serão abrangidas as trajetórias e 

contribuições dessas organizações nas interfaces com questões relacionadas à saúde 

dos povos indígenas, assim como a participação de profissionais da área da saúde 

(medicina e enfermagem, em particular) e de indígenas envolvidos nas instâncias 

do chamado controle social.

Organização da coletânea

Este volume está estruturado em duas partes.10 A primeira, denominada 

“Contextos e Atores no Cenário da (In)Visibilidade da Saúde Indígena”, é composta 

por textos dedicados à atuação de diferentes sujeitos políticos na área de saúde dos 

povos indígenas com foco, ainda que não exclusivamente, nas décadas de 1970 e 

1980. Na segunda parte da coletânea, “Trajetórias e Articulações na Formulação do 

Subsistema”, os autores se debruçam sobre as questões ligadas à reforma sanitária 

indigenista, relacionadas aos contextos regionais e nacional.

No capítulo 1, “O direito à terra, o direito de ir e vir: saúde e movimento 

indígena a partir da década de 1970”, Aline Moreira Magalhães analisa as vicissi-

tudes da categoria saúde, conforme tratada pelo movimento indígena, e particular-

mente na atuação da União das Nações Indígenas (UNI) ao longo da década de 1980. 

A autora argumenta que no período pré-Constituinte, a noção de saúde se mostra 

intimamente associada a formas instrumentais relacionadas às atividades dos órgãos 

tutelares (Serviço de Proteção ao Índio e Funai), como expresso em categorias como 

medicalização e atenção hospitalar e na atuação de profissionais como enfermeiras 

e médicos. Ao termo “saúde”, por sua vez, no percurso da redemocratização passam 

a ser imputados novos significados, mediante reflexões acerca do acesso ao terri-

tório, da representatividade indígena e da cidadania. Como destacado pela autora, 

“A associação entre saúde e território, contrastada com a noção de saúde incutida 

pela assistência propiciada pelos órgãos tutelares, embora não tenha sepultado 

esta última nem seus reducionismos, possibilitou o fortalecimento de ambas as 
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demandas, por saúde e por território, complexificadas à luz de outros paradigmas 
e olhares, afirmados pela organização indígena ascendente”. 

Em seguida, Elena Monteiro Welper analisa no capítulo 2, “Cinco encontros 
e a Oitava: as ações de saúde do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) no contexto 
pré-Constituinte”, a atuação do Cimi no campo da saúde dos povos indígenas. 
A autora explora a formação do setor de saúde do Cimi com o objetivo de identifi-
car os conceitos, as práticas e alianças que informaram suas ações. A investigação 
recupera as ações realizadas nesse setor entre 1972 e 1986, isto é, desde a sua 
criação até a sua participação na 1ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde do 
Índio (CNPSI). Segundo Welper, o Cimi, apoiado no conceito holístico de saúde 
como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a 
ausência de doença ou enfermidade”, fez do campo da saúde instrumento na luta 
pela demarcação de terras, enfatizando a promoção da autodeterminação indí-
gena. A autora revela como, ao longo de sua trajetória, o Cimi atuou como uma 
instituição anfitriã no caso do movimento indígena no Brasil, tendo contribuído 
para a promoção de causas e na organização de atividades importantes no campo 
da saúde indígena em seus primórdios.

 No capítulo 3, “Estatísticas de resistência e os horizontes da saúde indí-
gena na ditadura militar”, Bruno Nogueira Guimarães e Ricardo Ventura Santos 
investigam a trajetória de produção de informações sobre os povos indígenas pelo 
Centro Ecumênico de Documentação e Informação (Cedi). Os autores analisam a 
organização do chamado Levantamento dos Povos Indígenas no Brasil, sinalizando 
que, por ocasião da mobilização política em defesa dos direitos indígenas na ditadura 
militar, na segunda metade da década de 1970 e no início dos anos 1980, ativistas 
no campo indigenista conduziram iniciativas de pesquisa-movimento que contri-
buíram para contestar tecnicamente os pressupostos que informavam a legislação e 
as políticas públicas para os indígenas no país. Um dos materiais investigados pelos 
autores é o conteúdo de fichas preenchidas por colaboradores do Cedi e utilizadas 
para a caracterização da situação dos povos indígenas no país, nas quais se enfo-
cavam vários temas relacionados à saúde. A estratégia adotada foi a de produzir 
e disseminar informações populacionais, indicando tanto a localização quanto o 
quantitativo de cada povo indígena estudado, corroborando a ideia de que os índios 
não pertenciam a uma categoria transitória: eles “estão no Brasil para ficar”.

O capítulo 4, intitulado “‘Uma oportunidade inusitada que desaparece 
rapidamente’: doenças infecciosas, populações indígenas e a produção de conheci-
mentos biomédicos na Amazônia, 1960-1970”, é a tradução de um texto de Rosanna 
Jane Dent e Ricardo Ventura Santos publicado em 2017 no periódico Perspectives 
on Science. Os autores exploram convergências e heterogeneidades no campo das 
pesquisas biomédicas acerca da ocorrência de doenças infecciosas e parasitárias na 
Amazônia em meados do século XX, situando as questões no contexto internacional 
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mais amplo em voga no período. E observam os modos “como os pesquisadores da 
área da biomedicina conceberam as populações indígenas amazônicas como poten-
cialmente representativas para fins da proposição de modelos científicos”. Em um 
contexto de crescentes mudanças ecológicas e socioeconômicas que acompanha-
ram a aceleração da invasão dos territórios indígenas por sociedades nacionais na 
segunda metade do século XX, algumas comunidades indígenas específicas foram 
vistas como mais representativas para embasar os modelos teóricos propostos 
pelos cientistas, que envolviam premissas acerca de eixos como passado-presente e 
pureza-contaminação. Como detalhado no texto, tais pesquisas se articularam com 
a proposição de estratégias e políticas de saúde voltadas para os povos indígenas, 
em particular aqueles de recente contato.

Os capítulos 5 e 6 constituem um par de textos intimamente articulados. 
No primeiro, intitulado “A ação médico-sanitária da Funai entre 1967 e 1988: 
uma contribuição à superação de ideias equivocadas”, Ricardo Verdum apresenta 
e contextualiza o importante texto de Maria Gorete Gonçalves Selau intitulado 
“A política indigenista governamental: aspectos ideológicos e administrativos da 
ação médico-sanitária entre as populações indígenas brasileiras, 1967-1988”, 
reproduzido no capítulo 6. Como registra Verdum, o texto de Selau é um relatório 
da pesquisa documental conduzida de 1989 a 1991 nos arquivos da Divisão de 
Saúde e no Centro de Documentação da Fundação Nacional do Índio (Cedoc/Funai) 
em Brasília. A atuação da Funai na área da saúde é pouco investigada, apesar de 
sua centralidade para a compreensão da política e da ação indigenista do Estado 
brasileiro. Baseada em farta documentação pouco conhecida e analisada, Selau 
demonstra como as atividades de assistência realizadas pela Funai não o foram 
apenas diretamente, mas também envolveram uma complexa rede de convênios 
com instituições governamentais e não governamentais. Conforme destacado por 
Verdum, seu relatório apresenta “uma série de elementos, dados, informações 
e indícios sobre o período trabalhado (...). [e] Um trabalho árduo, imaginativo e 
sistemático de análise de um conjunto de documentos a que muito provavelmente 
nenhum outro pesquisador até o momento teve acesso direto”.

A segunda parte da coletânea se inicia com o capítulo 7, intitulado 
“Debates e embates entre Reforma Sanitária e indigenismo na criação do subsis-
tema de saúde indígena e do modelo de distritalização”, escrito por Ana Lúcia de 
Moura Pontes. A autora aprofunda as relações entre reforma sanitária e movimentos 
indigenistas, salientando as convergências e conflitos que vieram à tona durante 
a construção da política de saúde indígena. Segundo Pontes, “Naquele contexto, 
houve convergência entre o discurso colocado pela Reforma Sanitária e as pautas 
indigenistas, com destaque para o conceito ampliado de saúde, a democratização e 
a centralidade do território na sua determinação. Por outro lado, a divergência do 
movimento indígena com a vertente municipalista da saúde se desdobra na defesa 
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do modelo de distritalização para a organização da saúde indígena, que tinha ampla 
legitimidade no âmbito da Reforma Sanitária”. Além de apontar as articulações entre 
a Reforma Sanitária e o movimento indígena e indigenista brasileiros, destacando o 
papel de Sergio Arouca como parceiro estratégico, a autora se detém mais profun-
damente nas questões relativas à mudança de modelos de atenção e aos caminhos 
pelos quais a proposta de distritalização ganha centralidade na organização do novo 
subsistema de saúde indígena. 

No capítulo 8, “A emergência do Distrito Sanitário Yanomami: uma análise 
sociopolítica”, Adriana Athila toma as situações de emergência e epidemias entre os 
Yanomami como mote para refletir sobre a participação de movimentos indígenas 
e indigenistas na política de saúde indígena. A autora desenvolve seus argumentos 
mediante o resgate das condições sociopolíticas, ideias e ações envolvidas em três 
iniciativas sucessivas de saúde, que aconteceram em um período que vai da época do 
regime militar ao início da redemocratização do país, quais sejam: o Plano Yanoama 
(1975-1976), durante o impacto epidemiológico da abertura da estrada Perimetral 
Norte (1975); as ações de saúde desempenhadas e/ou coordenadas pela Comis-
são pela Criação do Parque Yanomami (CCPY), nos termos de um Plano de Saúde 
Interdisciplinar (1980-1987); e o Plano Emergencial de Atenção à Saúde Yanomami 
(Peasy), que foi implementado em meio ao colapso epidemiológico decorrente da 
invasão de milhares de garimpeiros nas terras Yanomami, em 1991. Em seu texto, 
Athila discorre sobre questões relacionadas a saúde, doença, história e política em 
um contexto específico e remete, em escala mais ampla, à trajetória de criação do 
primeiro distrito sanitário indígena implantado no Brasil. 

No capítulo 9, “A longa reforma sanitária indígena”, Felipe Rangel de 
Souza Machado e Luiza Garnelo analisam as bases de sustentação para a proposi-
ção da lei 9.836, de 23 de setembro de 1999, pelo então deputado federal Sergio 
Arouca e os meandros de sua tramitação pelo Parlamento brasileiro. Com o termo 
“longa reforma sanitária indígena”, Machado e Garnelo propõem uma comparação 
entre a Reforma Sanitária que encontrou seu auge no ano de 1990 e a criação do 
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, o SasiSUS, em 1999, demonstrando que 
o reconhecimento das necessidades específicas da saúde indígena demandou um 
tempo substancialmente maior. A análise dos autores indica que a tramitação do PL 
da Saúde Indígena transcorreu num inusitado clima de consenso, o que propiciou 
um fluxo relativamente acelerado e, sobretudo, sem obstáculos à sua aprovação. Os 
autores destacam, por fim, que a Lei Arouca resultou não da atuação isolada de um 
grupo ou indivíduo, pois “O esboço obtido mostrou que o contexto político vigente 
no período propiciou a atuação coordenada de múltiplas correntes de pensamento 
e de diversas linhas de atuação técnica e política em favor dos direitos indígenas”. 

No capítulo 10, “Dos organismos às organizações: a estruturação do DSEI 
Leste Roraima e as mobilizações em torno da saúde indígena”, Maria Macedo Barroso 
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analisa as condições de criação e implantação do Distrito Sanitário Especial Indíge-
na (DSEI) Leste Roraima. Para isso, discorre tanto sobre as mobilizações indígenas 
quanto sobre as transformações nos campos da atuação missionária, médica e antro-
pológica que introduziram novas formas de atuação indigenista na área da saúde. 
A autora salienta como a reforma do Estado na década de 1990 passou a privilegiar 
as organizações da sociedade civil, entre as quais as organizações indígenas, como 
instrumentos de terceirização das políticas públicas. E demarca a passagem das 
visões que atribuíam ao controle de fatores etiológicos o papel principal na promoção 
da saúde àquelas que entendem doença e saúde como o resultado de um conjunto 
de condições econômicas, políticas e sociais. A análise de Barroso mostra como as 
mobilizações indígenas assumiram um caráter bifronte, associado tanto a práticas 
da política, que incluem as lutas pela afirmação e definição de direitos indígenas 
dentro do Estado nacional, quanto a práticas de governo, que envolvem a gestão 
de territórios e populações.

No capítulo 11, “Participação no contexto pré-Subsistema de Atenção à 
Saúde Indígena: a perspectiva das vozes indígenas”, Eliana Elisabeth Diehl analisa 
a participação social indígena na saúde nas décadas de 1980 e 1990, buscando 
compreender como suas vozes emergiram nesse cenário. Inicialmente, se volta para 
questões relacionadas à 1ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio (1986) 
e em seguida analisa, já nos anos 1990, espaços de participação como a Comissão 
Intersetorial de Saúde Indígena (Cisi), a 2ª Conferência Nacional de Saúde para 
os Povos Indígenas e o Conselho Nacional de Saúde (CNS). Diehl registra que nos 
anos 1980 o movimento indígena se articulou em torno da saúde, defendendo uma 
atenção aos povos indígenas sob responsabilidade federal e a participação plena em 
todas as instâncias e momentos de decisão, e que a partir de 1990 a saúde se tor-
nou central para os indígenas. Segundo a autora, a participação e o crescimento do 
protagonismo dos indígenas nos espaços de negociação criados pelo Estado envolve 
múltiplos sentidos, e mesmo contradições, na busca e no exercício de seus direitos. 

Os capítulos 12 e 13 também constituem dois textos articulados. No pri-
meiro, “‘Programa de Índio’ para ‘amansar’ branco”, Angela Pappiani apresenta a 
experiência de um programa produzido pelo Núcleo de Cultura da União das Nações 
Indígenas e veiculado na Rádio USP, que teve à frente o importante intelectual e 
ativista indígena Ailton Krenak. O Programa de Índio foi ao ar de 1985 a 1990 e 
era veiculado semanalmente, com duração de 30 minutos. Foram mais de duzentos 
programas criados e conduzidos por pessoas indígenas “com a proposta de apro-
ximação com o Brasil, de divulgação de suas tradições e realidades, de defesa e 
luta por seus direitos, com informação, história, música, cultura, humor, beleza”. 
Nos cinco anos do programa, houve a participação de um significativo conjunto de 
indígenas, com depoimentos e entrevistas registrados em seus lugares de origem ou 
em eventos que reuniam esses povos. O capítulo 13 traz a transcrição da primeira 
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parte do episódio do Programa de Índio veiculado no dia 30 de novembro de 1986, 
cujo mote foi a 1ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio, ocorrida 
dias antes. Além das análises de Ailton Krenak, entremeadas pelo som de flautas 
Wajãpi e de cantos Kamayurá, esse programa específico contou com a participação 
de Sergio Arouca e de Raoni, liderança indígena Metuktire. O texto resultante da 
transcrição do programa lança luz sobre a intensa articulação de múltiplas vozes, 
indígenas e não indígenas, e as redes de personagens e instituições que participaram 
da trajetória da atual política pública de saúde dos povos indígenas. 

Últimas palavras antes da leitura...

Os autores desta coletânea se reportam ao prolongado e complexo caminho 
percorrido até o que veio a ser a Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena, 
que envolveu dimensões de protagonismo indígena e indigenista até o momento 
pouco explorados na literatura. Ademais, identificam confluências entre as bases 
discursivas dos movimentos indigenistas e as do movimento sanitarista nas justifi-
cativas para a criação e a inclusão do SasiSUS na Lei Orgânica do SUS. Apesar das 
distâncias abissais que separavam as realidades materiais e simbólicas de indígenas 
e não indígenas, lideranças do movimento da Reforma Sanitária (com destaque 
para a atuação de Sergio Arouca e de pessoas em seu entorno) se sensibilizaram 
(ou foram sensibilizadas) e se mostraram artífices fundamentais da incorporação no 
sistema nacional de saúde das demandas acerca de especificidades socioculturais 
dos povos indígenas. Todo esse complexo processo conformou o que em um dos 
capítulos se denominou “longa” reforma sanitária indígena.

Esperamos que o conjunto de análises e interpretações aqui reunido 
contribua para ampliar o escopo analítico sobre a formulação da atual política de 
saúde indígena incorporando informações, particularmente sobre o período entre as 
décadas de 1970 e 1980, que têm sido pouco enfatizadas, ou mesmo invisibilizadas 
na narrativa hegemônica. Assim, se prevalecia a percepção de que a participação 
e o protagonismo indígenas haviam sido tardios (iniciado apenas na década de 
1990), as entrevistas e a análise documental analisadas nos capítulos destacam 
a fundamental presença, participação e protagonismo indígenas ao longo de um 
período que, até o momento, tem sido pouco analisado e investigado. O conjunto 
de textos dá relevo a dinâmicas e complexas interconexões de ideias, incluindo 
a emergência de lideranças indígenas e a atuação organizada dos povos e comu-
nidades indígenas para influir nos debates sobre as ações de saúde e na criação 
da nova política de saúde indígena em todos os níveis da federação, do local ao 
nacional. Ao se debruçarem sobre o papel ao mesmo tempo ativo e reflexivo que 
tem marcado a atuação dos atores indígenas nas relações com o Estado, os autores 
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desta coletânea contribuem para o entendimento, em uma escala mais ampla, das 
relações entre povos indígenas e políticas públicas no Brasil, tomando a questão 
da saúde como foco de análise. Não obstante, entendemos que este conjunto de 
reflexões deve ser tomado como um ponto de partida, mesmo como um “mapea-
mento de terreno”, com temas relacionados à trajetória das relações entre povos 
indígenas, Estado e políticas públicas em saúde que devem e precisam ser apro-
fundados (Pontes & Santos 2020).

Agradecemos ao editor executivo da Editora Fiocruz, João Carlos Canossa 
Mendes, e aos editores científicos Carlos Machado de Freitas e Gilberto Hochman, 
por todo o apoio durante a produção deste livro, e também a Phelipe Gasiglia pela 
produção editorial e a Irene Ernest Dias pela primorosa revisão dos textos. Os 
comentários enviados pelos dois pareceristas anônimos foram de grande valia na 
preparação da versão final dos capítulos. Agradecemos também a Antonio Carlos 
Souza Lima, professor do Departamento de Antropologia do Museu Nacional, por 
seus comentários acerca de uma versão preliminar do conjunto de capítulos, incluin-
do esta apresentação. Somos gratos a Carla Alves e Hélio Sá, da secretaria executiva 
do Projeto Wellcome, pelo apoio ao longo da pesquisa que resultou neste volume. 
Nossos mais profundos agradecimentos a todos aqueles que se disponibilizaram 
a conceder entrevistas ao projeto (ver Apêndice), assim como às instituições que 
permitiram acesso aos seus acervos, conforme indicado nos capítulos.

Post-scriptum

O fechamento dos textos desta publicação aconteceu no final de 2020 e 
início de 2021, se sobrepondo, portanto, à excruciante marcha da crise sanitária 
decorrente da Covid-19 enfrentada pelo país e pelo mundo. Diante disso, vimos 
como imprescindível fazer menção, mesmo que breve, ao contexto atual.

 Os dois primeiros anos do governo Bolsonaro, 2019 e 2020, assim como 
as manifestações durante a campanha para eleição presidencial em 2018, não 
deixaram dúvidas, mesmo para os mais céticos, quanto às suas posturas franca e 
explicitamente anti-indígenas. Se o cenário já vinha se agravando em anos ante-
riores, o atual governo e seus aliados têm atuado diretamente para reverter as 
políticas públicas voltadas aos povos indígenas, incluindo aquelas relacionadas à 
saúde (Bolsonaro..., 2019; Carneiro da Cunha & Barbosa, 2018; Carneiro da Cunha 
et al., 2017; Guajajara, 2019).

De forma particularmente proeminente, e passadas duas décadas de 
implantação do SasiSUS, a pandemia tornou ainda mais evidentes as deficiências 
que permanecem na atenção à saúde indígena e a sua frágil articulação com os 
demais níveis de complexidade da rede SUS. Nesse cenário, e apesar da grave e 



26

Políticas Antes da Política de Saúde Indígena

urgente situação imposta pela Covid-19, as respostas governamentais têm sido len-
tas, pouco coordenadas e com insuficiente participação indígena na implementação 
de estratégias efetivas de contenção da doença. Decorridos muitos meses desde o 
início da pandemia, não há, entre tantas outras ações absolutamente prementes, 
um plano governamental integrado para enfrentamento da emergência sanitária. 
Em decorrência, e em sua vulnerabilidade socioambiental, a população indígena 
tem sido, juntamente com outras minorias étnico-raciais, um dos segmentos da 
sociedade brasileira mais duramente afetados, o que se reflete inclusive nos níveis 
de mortalidade (Apib, 2020; Baniwa et al., 2020; Machado et al., 2020; Pontes et 
al., 2021; Santos et al., 2020).

Mas, tal como em outros momentos históricos com ventos contrários, como 
expresso em vários dos textos aqui reunidos, é justamente em (mais) um cenário (tão) 
adverso que têm sobressaído múltiplas e ativas expressões de protagonismo oriundas 
do movimento social indígena, que tem não somente impulsionado estratégias de 
enfrentamento à Covid-19 como também cobrado a responsabilidade governamen-
tal. Entre os principais atores institucionais, cabe destacar a Articulação dos Povos 
Indígenas do Brasil (Apib) e suas regionais.11 Em uníssono com a visível amplificação 
das vozes indígenas nos debates públicos, a pluralidade do protagonismo indígena 
se expressa através de vertentes não tão evidentes até recentemente – como a 
atuação das mulheres indígenas, de jovens lideranças com trajetória acadêmica e 
de coletivos de comunicadores indígenas, que operam nas redes e mídias sociais –, 
dando novas tonalidades ao ativismo social indígena contemporâneo.

O protagonismo do movimento social indígena tem se expressado em um 
leque extremamente diversificado de frentes, sendo característica destes novos 
tempos a atuação direta em instâncias do Legislativo e do Judiciário, inclusive em 
nível federal. Se, como se verá nos capítulos desta coletânea, os interesses indí-
genas em períodos pregressos foram canalizados por personalidades como Sergio 
Arouca, artífice central na criação do SasiSUS na década de 1990, atualmente tem 
destaque a atuação da deputada federal indígena Joenia Wapichana, de Roraima, 
que coordena a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Povos Indígenas (FPMDPI) 
no Congresso Nacional. No âmbito do Judiciário, o protagonismo indígena encontra 
destacada expressão na atuação jurídica da Apib no Supremo Tribunal Federal (STF), 
com o ajuizamento da Arguição por Descumprimento de Preceito Fundamental 709 

(ADPF 709), que denuncia o agravamento da situação da pandemia entre as popu-

lações indígenas e cobra a atuação do Estado. Essa ação, que tem como advogado 

principal Luiz Eloy Terena, é um marco histórico, pois pela primeira vez os indígenas 
foram reconhecidos com legitimidade para propor ação jurídica nessa instância.12 

Em recente editorial, evidenciou-se que a pandemia de Covid-19 pode 
ser tomada como um fato social total, no qual se manifesta e interliga um amplo 
espectro de dimensões (economia, religião, legislação, moralidade, estética, ciência), 
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em imbricações altamente complexas. Segundo seus autores, em particular no caso 
dos povos indígenas, a disseminação e os impactos da pandemia apontam para “as 
múltiplas dimensões e tensões provocadas pela atuação do Estado na implementação 
de políticas públicas dirigidas a minorias étnico-raciais no Brasil. Ficam evidentes 
não somente os impactos, como também as modalidades de resistência e enfren-
tamento do movimento etnopolítico indígena” (Santos et al., 2020: 1). Se muito do 
esforço envolvido na pesquisa que resultou neste volume esteve voltado para dar 
visibilidade ao protagonismo dos indígenas na trajetória de concepção do SasiSUS, 
a situação com a qual nos defrontamos na atualidade transborda de exemplos da 
centralidade da atuação indígena sobre os rumos e o desejado aprimoramento (ou, 
ao menos, a minimização dos retrocessos) das políticas públicas em saúde. 

Ao escolher um chocalho (também conhecido como maracá) e seus detalhes 
para compor a capa deste livro, remetemo-nos, por um lado, à inestimável perda 
do acervo de cultura material dos povos indígenas no Brasil decorrente do incên-
dio no Museu Nacional em 2018, que, como amplamente divulgado e discutido, 
se relacionou a deficiências das políticas públicas de preservação do patrimônio 
nacional. Por outro lado, os maracás se tornaram símbolos da etnopolítica indígena 
contemporânea no Brasil. Em 2020, a Apib criou uma “rede de apoios para ajudar 
o movimento indígena no combate dos efeitos da pandemia do novo coronavírus” 
denominada “Maracá - Emergência Indígena” (ver https://emergenciaindigena.
apiboficial.org/maraca/, acessado em 17 set. 2021)

Abrimos esta apresentação com a transcrição de uma manifestação de 
Zezinho Kaxarari, liderança indígena que teve destacado papel na emergência da 
atual política pública em saúde direcionada aos povos indígenas. Da mesma forma, 
fecharemos este post-scriptum fazendo referência à publicação Nossa Luta É Pela 
Vida: Covid-19 e povos indígenas, o enfrentamento das violências durante a pan-
demia, iniciativa da Apib. Nela, se realça a magnitude dos desafios que persistem 
na implantação de um modelo de atenção à saúde que ainda está por se cumprir: 
“um esforço coletivo que marca historicamente a participação dos povos indígenas, 
como protagonistas, na luta por um subsistema de saúde diferenciado, um direito 
assegurado pela Constituição Brasileira” (Apib, 2019: 8). Deixamos como palavras 
finais uma passagem de Nossa Luta É Pela Vida que não poderia ser mais eloquente:

Da dor do genocídio e da perseguição que estamos sofrendo, sobrevivemos junto ao 

chão da nossa terra, que é o nosso sangue e existe em cada parte deste território 

brasileiro. Não desistiremos de recriar nossos mundos devastados nem de dar 

continuidade às nossas existências. Não desistiremos de viver! (Apib, 2019: 7)

Os organizadores
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Notas

1 Em uma escala temporalmente ampliada, o tema da atenção à saúde dos povos indígenas por 
parte de agentes governamentais tem sido relativamente pouco investigado no Brasil como 
foco analítico específico. Obras de referência que tratam da política indigenista ao longo do 
século XX se referem a esta temática no bojo de ações governamentais mais amplas (Carneiro 
da Cunha, 1992; Oliveira, 2016; Ramos, 1998; Souza Lima, 1995). Mais recentemente, têm 
sido publicados estudos e volumes mais diretamente relacionados à sócio-história das inicia-
tivas e ações no campo da saúde indígena, os quais focalizam, entre outros, desde as matrizes 
ideológicas que influenciam e permeiam as ações (como o conceito de tutela) até as trajetórias 
das práticas de saúde em contextos locais ou regionais particulares (Beltrão, 2019; Teixeira & 
Garnelo, 2015, Langdon & Cardoso, 2015, entre outros).

2  Acerca desse contexto, cabe indicar as recentes análises que têm sido produzidas a partir do 
chamado “Relatório Figueiredo”, importante conjunto documental acerca das violações dos 
direitos dos povos indígenas produzido no final dos anos 1960 que, tendo ficado por muitos 
anos sem localização conhecida, foi encontrado em 2012 na biblioteca do Museu do Índio, 
no Rio de Janeiro. Segundo Beltrão (2019: 62) em recente texto sobre a questão da saúde no 
“Relatório Figueiredo”, trata-se de “um conjunto documental, constituído por trinta volumes, 
que é, talvez, o registro mais importante para pensar a relação do Estado brasileiro com os 
povos indígenas, especialmente, quando se toma etnicidade como política, a qual permite ver o 
genocídio, inscrito nas amareladas folhas do processo, apontando a opção do Estado brasileiro”. 

3 Um evento que contribuiu sobremaneira para ampliar a articulação e atuação desses atores foi 
a resistência ao chamado Decreto da Emancipação proposto pelo ministro do Interior Maurício 
Rangel Reis, em 1978, que visava à regulamentação da “emancipação civil do índio e/ou da 
comunidade” e à consequente “doação de terras das reservas” a estes. As várias iniciativas 
contrárias a esse decreto contribuíram para a consolidação de um movimento indigenista mais 
amplo no país (Bicalho, 2019; Carneiro da Cunha, 2018).

4 Segundo o Censo Demográfico 2010, a população indígena no Brasil é constituída de aproxi-
madamente 900 mil pessoas, o que representa 0,4% da população nacional, compondo uma 
notável sociodiversidade, com mais de 300 diferentes povos e 274 línguas (IBGE, 2012). 
Consistentemente, as pesquisas têm apontado para indicadores sociodemográficos e epidemio-
lógicos desfavoráveis para esses povos (Coimbra Jr. et al., 2013; Campos et al., 2017; Santos 
et al., 2019a).

5 Em escala global, os povos indígenas têm, historicamente, experimentado dinâmicas de mar-
ginalização, exclusão e discriminação nos contextos das respectivas sociedades nacionais nas 
quais estão inseridos (Gracey & King, 2009; Horton, 2006). Ao longo das últimas décadas, 
percebe-se um crescimento das reflexões sobre as situações de vulnerabilidade dos povos 
indígenas e como estas se desdobram em iniquidades em saúde nas mais diversas partes do 
mundo (Anderson et al., 2016; Montenegro & Stephens, 2006). Desse modo, a ampliação 
dos debates sobre o tema da saúde indígena no Brasil desde a década de 1990, o que inclui 
a implantação de uma política pública específica, faz parte de uma dinâmica que remete a 
contextos internacionais mais amplos (Ferdinand et al., 2020; Langdon & Cardoso, 2015).
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6 Trata-se de projeto de investigação coordenado por Ricardo Ventura Santos e financiado 
pela Wellcome Trust/UK (projeto n. 203486/Z/16/Z), referido ao longo deste livro como 
Projeto Wellcome.

7 Preferencialmente, as entrevistas foram presenciais, ainda que excepcionalmente por comunicação 
on-line, com a participação de um ou mais pesquisadores. Em sua maioria, as entrevistas tiveram 
duração de 90 a 150 minutos e suas gravações foram transcritas. A pesquisa foi apresentada 
e aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CAAE 61230416.6.0000.5240) e os 
entrevistados concordaram em participar mediante assinatura de termos de consentimento. Os 
entrevistados também assinaram termos concordando com a disponibilização dos gravações e 
transcrições da entrevista, com a devida identificação, em acervo público na Casa de Oswaldo 
Cruz (COC/Fiocruz). Com a autorização para publicização de suas entrevistas, os organizadores 
desta coletânea puderam nomeá-los.

8 Para tanto, foram consultados pesquisadores de diversas instituições que, nos anos 1980 e no 
início da década de 1990, a documentação consultada indicou que estiveram envolvidos em 
questões do campo da saúde dos povos indígenas. Essas instituições incluíram a Universida-
de Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal de São Paulo, a Universidade Federal 
de Pernambuco e a Fundação Oswaldo Cruz, entre outras. Nessa rede de instituições, cabe 
destacar as informações coletadas em conversas com profissionais ligados à Fiocruz, uma das 
instituições mais intensamente envolvidas com o movimento da Reforma Sanitária e com 
projetos de saúde dirigidos aos povos indígenas, o que se relaciona à atuação de alguns atores, 
como foi o caso do sanitarista, sociólogo e político Sergio Arouca, pesquisador da instituição 
que presidiu entre 1985 e 1989 (Escorel, 2015). 

9 O material coligido até o momento pela pesquisa é constituído por doações de acervos pessoais 
dos entrevistados e por cópias de documentos obtidos em acervos de instituições indigenistas 
governamentais e não governamentais, entre as quais o Conselho Indigenista Missionário 
(arquivos localizados em Brasília, DF), a Associação Brasileira de Antropologia (arquivos em 
Campinas, SP) e o Centro de Documentação Indígena (em Boa Vista, RR). Nesse amplo acervo 
documental, que até o momento conta com cerca de três mil itens, foram resgatados docu-
mentos inéditos como o discurso de Sergio Arouca na 1ª Conferência de Proteção à Saúde do 
Índio, em 1986, e planos de criação de distritos sanitários indígenas que não chegaram a ser 
efetivados, como o Distrito São Paulo e o Distrito Rio de Janeiro, de 1992. O desenvolvimen-
to das pesquisas rapidamente levou a dados e materiais inéditos e amplos sobre história da 
saúde indígena no Brasil, de modo que a coleta do material adquiriu outra conotação, qual 
seja, o reconhecimento da importância de se organizar um acervo da memória histórica da 
saúde indígena no Brasil. Procuramos, então, entrevistar um amplo conjunto de envolvidos, 
o que gerou grande volume de material empírico, cuja sistematização e análise se tornou um 
componente por si do esforço de pesquisa, em andamento viabilizado por uma parceria com 
a Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz), onde será depositado tanto o acervo de história oral 
quanto o documental.

10 A partir do abrangente trabalho de campo, foram selecionados eventos, atores e debates que 
poderiam ser analisados em profundidade pela equipe de pesquisa. Essa elaboração foi feita 
de maneira coletiva a partir de oficinas que reuniram os pesquisadores e alguns colaborado-
res. A primeira atividade foi realizada em junho de 2018, quando se delineou uma estrutura 
inicial para este volume como estratégia de avaliação dos resultados da pesquisa. A partir 
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desse momento, houve encontros regulares entre grupos de pesquisadores, para definição das 
abordagens e dos textos. O grupo realizou oficinas de produção textual entre 2018 e 2019, e 
em agosto de 2019 houve a revisão coletiva de versões do conjunto dos textos que incorporam 
este livro. Esse trabalho coletivo dos textos foi fundamental para a articulação e complemen-
tação das abordagens, que procuramos mostrar nos textos estabelecendo diálogos entre os 
capítulos. Ao mesmo tempo, optamos por manter a diversidade de abordagens nas análises e 
na redação dos textos, de modo que cada capítulo também expressa o perfil e a trajetória de 
cada autor.

11 As regionais incluem: Apoinme - Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais 
e Espírito Santo; Arpin Sul - Articulação dos Povos Indígenas do Sul; Coiab - Coordenação de 
Organizações Indígenas na Amazônia Brasileira; CGY - Comissão Guaraní Yvyrupá e Conselho 
do Povo Terena. 

12 Ver <https://apiboficial.org/2020/08/01/adpf-709-no-supremo-povos-indigenas-e-o-direito-
de-existir/>. Acesso em: 9 fev. 2021.
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