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Em 1988, a revista Saúde em Debate, periódico do Centro Brasileiro de 
Estudos da Saúde (Cebes), publicou um número especial dedicado à saúde indígena, 
no qual encontra-se um artigo assinado pela União das Nações Indígenas (UNI). 
Nele se arrolam definições e demandas acerca dos serviços de saúde voltados para 
as populações indígenas, afirmados como obrigação do Estado brasileiro. À seme-
lhança do texto seguinte, do Conselho Indigenista Missionário (Cimi, 1988), naquele 
da UNI adota-se uma definição de saúde irredutivelmente atrelada e condicionada 
ao acesso à terra e à cidadania – saúde significando, desse modo, o acesso e a 
soberania territorial, o reconhecimento da existência indígena e a garantia de sua 
representação política perante o Estado-nação. Em ambos os textos se reafirma 
como dever do Estado brasileiro “assegurar efetivamente os direitos à saúde às 
populações indígenas através de uma política indigenista explícita, que contemple 
as especificidades tanto étnicas quanto de localização geográfica” (UNI, 1988). A ori-
ginalidade da proposta e do teor do artigo da UNI residem na reelaboração ampliada 
da definição da ideia de saúde, anteriormente associada, segundo documentos de 
reuniões indígenas (Acervo Cimi), ao formato conceitual forjado e espraiado pelo 
Estado por intermédio de suas agências governamentais: medicalização, existência 
de farmácias e disponibilidade de remédios e vacinas. 

A UNI/Unind foi a primeira tentativa por parte de indígenas no Brasil de 
se organizarem em âmbito nacional com o propósito de articular todos os povos 
indígenas localizados em território nacional em torno de problemas e demandas 
comuns. À parte as dificuldades quanto às dinâmicas e tentativas de atuações 
convergentes, algumas de suas lideranças desempenharam a função de reverberar 
os posicionamentos políticos em âmbitos e fóruns estratégicos, que ecoaram no 
texto constitucional e em políticas públicas posteriores. Os representantes mais 
notoriamente públicos da UNI participaram dos debates da Assembleia Nacional 
Constituinte, iniciada em 1987, além de representarem a entidade e suas posições 
políticas em eventos no exterior, práticas que, vistas como uma dinâmica centraliza-
dora, não passaram imunes a críticas e questionamentos no interior do movimento 
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indígena. O texto constitucional contemplou o acúmulo de discussões desse campo, 
reforçadas pela massiva pressão presencial de aproximadamente quatrocentos indí-
genas no Congresso Nacional ao longo das votações na Constituinte (Bicalho, 2010). 

O texto assinado pela UNI e publicado na revista Saúde em Debate é fruto 
do diálogo entre setores indígenas e pró-indígenas que elaboraram e demarcaram 
determinado posicionamento naquele contexto político e social. No escopo desse 
texto, “movimento indígena” compreende o surgimento da União das Nações 
Indígenas (UNI), assim como o discurso coletivo construído na formação de uma 
organização de âmbito nacional que tinha o propósito de articular demandas 
e estratégias de reivindicação dos povos indígenas do Brasil e se colocar como 
mediadora das relações entre povos indígenas e Estado; e compreende, sobretudo, 
determinado conteúdo político gestado pelo assembleísmo indígena a partir da 
década de 1970, apoiado pelo Cimi e logo tomado e apropriado pelos indígenas 
(Matos, 1997),2 no decorrer das décadas de 1970 e 1980. 

Tais discussões proporcionaram a formulação de subsídios que foram 
sistematizados e divulgados por algumas lideranças a propósito de eventos estra-
tégicos. Esse é o argumento desenvolvido neste texto, em que abordo a emergência 
e a afirmação de um conceito idiossincrático de saúde pelo movimento indígena 
brasileiro desde a década de 1970 e ao longo da década de 1980, que se apropriou 
estrategicamente do conceito tutelar – materializado a partir de uma forma de 
assistência médica – e afirmou outro, de cunho abrangente, a partir de outros 
enquadramentos. A apresentação de um conceito de saúde, ao invés de suplantar 
mecanicamente outro, representou a demarcação de determinada posição pelo 
movimento indígena, vislumbrada como possibilidade e, posteriormente, tornada 
objeto de disputas e debates no campo da saúde indígena. 

Começo por uma breve síntese acerca de práticas e modalidades opera-
tivas que caracterizaram historicamente os serviços de saúde proporcionados às 
populações indígenas. Passo, em seguida, a uma digressão acerca das mobilizações 
políticas dos indígenas durante as décadas de 1970 e 1980, indicando algumas 
interpretações realizadas acerca desse período e recuperando um enfoque teórico 
convergente para os dados e argumentos traçados ao longo deste texto. Procuro 
assinalar que os conteúdos políticos construídos durante as assembleias e encontros 
indígenas, articulados à dimensão dos conflitos, desigualdades e segmentações 
sociais estruturais do país, conformam vias metodológicas centrais para a análise 
acerca do desenrolar das mobilizações indígenas no Brasil. Por fim, apresento o 
conceito de saúde defendido pela União das Nações Indígenas em 1988, mostrando 
sua conexão com outros temas centrais nas discussões realizadas pelos indígenas, 
e seu lugar político-simbólico na construção da política pública de saúde no Brasil. 
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A medicina de resgate dos órgãos tutelares 

Envolta em um simulacro integracionista de verniz humanitário, a organi-
zação dos postos sob administração do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) e poste-
riormente da Fundação Nacional do Índio (Funai) cumpria expedientes e dispositivos 
que visavam à domesticação e canalização da força de trabalho indígena (Pacheco 
de Oliveira, 1979; Souza Lima, 1995). As doenças transmissíveis, obstáculos ao 
andamento regular do trabalho, passaram a representar uma preocupação constante 
dos encarregados dos postos (Enrique de Oliveira, 2011). Se a política de saúde 
autoritária característica do sanitarismo da primeira metade do século XX (Carva-
lho, 1987; Hochman, 2013) – a qual embasava de modo geral as ações de saúde no 
Brasil – tinha uma atuação mais sistemática e estruturada voltada para os setores 
periféricos urbanos, no caso dos postos indígenas era modulada pelas categorias 
“menores” e “incapazes” em que os indígenas estavam enquadrados (lei 3.071 de 
1916), além de se constituir como a sobra precária do que era oferecido nos centros 
urbanos, em termos de recursos e sistematicidade da atuação médica (Brunelli, 
1989). Portanto, alguns aspectos transversais à assistência de saúde voltada para 
as populações indígenas – detidamente explorados por alguns autores (Costa, 1987; 
Brunelli, 1989; Santos et al., 2008; Dias da Silva, 2010; Enrique de Oliveira, 2011; 
Garnelo, 2014; Arouca & Lima, 2014; Hochman & Silva, 2014) – são gerais, porque 
inscritos em uma política sanitária nacional, e, concomitantemente, específicos, por 
terem modulado alguns de seus vieses e efeitos em virtude do status jurídico e do 
lugar moral e político reservado aos indígenas naquele contexto histórico. 

Um desses aspectos centrais consistiu na assistência de saúde itinerante e 
cirúrgica, as visitas. Na esteira da prática expedicionária do Estado brasileiro entre 
as populações indígenas, esse tipo de atuação se iniciou no SPI e veio paulatina-
mente a se cristalizar como opção política a propósito da implementação do Serviço 
de Unidades Sanitárias Aéreas (Susa) e das equipes volantes de saúde (EVS), estas 
últimas já sob administração da Funai. Não obstante o viés programático que passou 
a ter, sobretudo a partir das EVS, os atendimentos eram frequentemente realizados 
em caráter de urgência, a postos acometidos por epidemias, às regiões que pediam 
auxílio ou em campanhas de vacinação (Costa, 1987; Brunelli, 1989: 291; Santos 
et al., 2008; Garnelo, 2014; Arouca & Lima, 2014). 

A solução indicada, conforme discursos provenientes dos encarregados 
dos postos, de relatórios de inspeção e da imprensa, passava impreterivelmente 
– quando não exclusivamente – pela existência de medicamentos (Brunelli, 1989; 
Diehl, 2001; Santos et al., 2008). A demanda reiterada e frequentemente em tom 
emergencial por medicamentos não apenas refletia uma percepção curativa espe-
cífica própria à prática médica de determinado período histórico sobre o complexo 
saúde-doença, ou ao modus operandi da prática médica indigenista em si. Além 
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desses aspectos, esse discurso construiu em um campo social específico – atraves-
sado pelas relações interétnicas, pelo indigenismo e pela tutela estatal – o mote 
político de que a reivindicação por remédios constituía, entre todas as demais, uma 
demanda inequívoca e inelutavelmente justa, circunscrevendo a razão de ser da 
atuação médica, ou seja, no limite, a capacidade de curar, a prescrição de medica-
mentos e a vacinação. 

A transitoriedade dos atendimentos associada à centralidade atribuída aos 
medicamentos e vacinas reverberou nas discussões realizadas das primeiras assem-
bleias indígenas. Assim, nos relatórios e atas de reuniões, assembleias e demais 
atividades indígenas ao longo da década de 1970 até as primeiras atividades da UNI, 
a palavra “saúde” é diretamente associada a medicamentos, à disponibilidade e à 
falta deles. Por exemplo, no relatório referente a uma assembleia da UNI em Aqui-
dauana, Mato Grosso do Sul, em 1981, consta uma tabela descritiva de problemas das 
comunidades indígenas conforme relatados por seus representantes ali presentes, 
emblemática do esforço em traduzir a miríade de problemas e demandas indígenas 
para uma linguagem acessível a um campo de interlocutores que se formava no con-
texto de efervescência política em torno da redemocratização do Estado brasileiro. 
Os temas abordados pelos condutores da assembleia foram saúde, terra, educação, 
demarcação de terra, transporte, comunicação e economia. Os quatro primeiros 
temas preenchiam majoritariamente a tabela. Nos quadrantes correspondentes à 
saúde, nos quais constam os relatos dos representantes traduzidos em demandas, 
encontravam-se em sua maioria os termos “medicamentos” e “assistência médica”. 
Relatórios finais de outros encontros igualmente compartimentavam as demandas 
em “temas”, com frequência expressando a mesma associação. 

A palavra “saúde”, para os indígenas, passou a remeter a um aparato 
branco de medicalização, à existência de farmácias e à disponibilidade de remédios 
e vacinas (Entrevista de Ailton Krenak, 2018; Krenak apud Vieira, 2019). Alguns 
episódios emblemáticos dessa associação são relatados por István Varga (Entre-
vista, 2018), médico e antropólogo que começou a trabalhar em área indígena na 
década de 1980, no âmbito de um convênio estabelecido entre a Funai e a Escola 
Paulista de Medicina. Varga qualifica as visitas erráticas das EVS como momen-
tos de distribuição de medicamentos, mencionando a reivindicação enfática, por 
parte de indígenas formados em “filas enormes”, direcionada aos trabalhadores 
da saúde, de “remédio para ficar forte”, numa apropriação da imunização pro-
metida pelos indigenistas como estratégia de convencimento para a vacinação e 
utilização de medicamentos, uma vez que a resistência por parte dos indígenas 
era frequente (Enrique de Oliveira, 2011). 
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“Movimento indígena”, “índios em movimento”

Ailton Krenak, destacada liderança indígena durante a Assembleia Nacio-
nal Constituinte (1988) e ativo participante de assembleias e encontros indígenas 
na década de 1980, costuma reverberar, em entrevistas e textos (Krenak, 2015; 
Vieira, 2019), a avaliação de Daniel Munduruku de que nesse período não havia 
“movimento indígena”, mas “índios em movimento”.3 A opção por essa expressão, 
em oposição à primeira, aponta para um caráter fragmentário, esparso e pouco 
articulado da organização política indígena até 1988, além de expressar uma pers-
pectiva que enfatiza a ação social estratégica de atores específicos que desaguaria 
na mobilização e pressão de indígenas sobre o Estado naquele contexto histórico. 
Em contrapartida, o campo das ciências sociais dedicado a essa temática optou por 
manter, ainda que endossado retroativamente pela ênfase empírica e teórica aos 
chamados “novos movimentos sociais” (Laclau, 1986; Scherer-Warren & Krischke, 
1987; Touraine, 1989; Melucci, 2001; Scherer-Warren, 2005; Gohn, 2006; Honneth, 
2009) que ganhou força a partir dos anos 1990,4 o termo “movimento indígena” ou 
“movimento pan-indígena” (Matos, 1997; Deparis, 2007; Bicalho, 2010; Belleau, 
2014; Barbosa & Fagundes, 2018) como potencialmente explicativo do que ocorre 
não apenas contemporaneamente como também naquele período, com distintos 
matizes. A utilização da expressão “movimento indígena” nessa literatura era 
endossada ainda pela própria autodesignação, pelos indígenas, a respeito de sua 
organização política, coetaneamente a essa produção. 

Trata-se, com efeito, de duas designações plausíveis para caracterizar as 
movimentações em torno da formação e das atividades da UNI. Na leitura de Daniel 
Munduruku e Ailton Krenak, o caráter experimental das ações indígenas, guiadas 
pelas incertezas quanto aos seus rumos e fins, dependeu da iniciativa de alguns 
indígenas que se revezavam entre mobilizar comunidades, intervir em instâncias do 
Estado e confrontar/interpelar diretamente representantes governamentais, assim 
como dependeu de seus respectivos engajamentos em setores políticos e pautas 
específicas – naquele momento agregadas em torno da democratização do Estado 
brasileiro. A articulação indígena, no entanto, é percebida como exígua nessa inter-
pretação: o que ocorria, segundo se depreende da análise de Daniel Munduruku e 
Ailton Krenak, era algo ainda amorfo e estreitamente vinculado à capacidade de 
estopim de algumas lideranças tradicionais e de uma geração mais jovem de estu-
dantes indígenas. As interpretações sobre esse período no âmbito de uma análise 
socioantropológica priorizam, por sua vez, a promulgação de normativas nacionais 
e internacionais relacionadas aos povos indígenas e, sobretudo, a conformação de 
algumas redes de articulação e suporte político que teriam pavimentado caminhos 
para a manifestação e articulação dos povos indígenas regional e nacionalmente. 
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Particularmente duas tendências indigenistas acompanharam de modo 
mais orgânico a mobilização etnopolítica no Brasil nesse período, as quais recupe-
rarei tomando como fio condutor o processo de formação da UNI. 

São identificados como momentos fundadores da UNI o Seminário de 
Estudos Indígenas de Mato Grosso do Sul, em abril de 1980, e um evento poste-
rior, em São Paulo, em abril de 1981. O primeiro foi organizado pela Universidade 
Federal do Mato Grosso do Sul, pela Funai e pelo governo do estado, e contou, em 
sua articulação e convocação, com o papel central de Darcy Ribeiro, que participou 
do evento (Deparis, 2007). Participaram desse seminário indígenas de 15 etnias, 
em sua maioria do Centro-Oeste e do Sul. As discussões nortearam denúncias a 
respeito das condições de abandono a que estavam submetidas as comunidades. Nas 
falas dos indígenas, as políticas de apoio e proteção limitavam-se à imposição de 
propostas desarticuladas das necessidades e dificuldades enfrentadas pelas comu-
nidades. O andamento da demarcação das terras mostrava-se extremamente lento 
e eram parcos os investimentos voltados para as áreas da saúde, educação, melho-
rias nas estradas, o que era agravado pelo desvio de recursos em administrações 
governamentais (Deparis, 2007). Marçal de Souza, indígena Guarani coordenador 
da UNI assassinado em 1983, três anos após a fundação da organização, apontava 
durante esse seminário as dificuldades de interlocução entre as populações indígenas 
e setores governamentais, convocando a uma organização indígena contundente: 

Condenem esse simpósio quem quiser, mas nós queremos reunir todo o povo 

indígena do Brasil, porque nós temos o direito, nós somos um povo, somos uma 

nação. Fomos forte no passado, porque então não levarmos nós mesmos o nosso 

problema, a quem é de direito, a quem é responsável por nós? É o encarregado 

quem vai falar por nós, o encarregado administrativo vai mexer com a papelada, 

com a manipulação da administração, mas não entenderá o índio em pessoa física 

do índio, nunca ele jamais entenderá o problema, a ferida, a doença. (Marçal de 

Souza, 1980 apud Deparis, 2007: 86)5 

O segundo evento foi organizado e sediado pela Comissão Pró-Índio de 
São Paulo (CPI-SP), entidade que agregava antropólogos/as, médicos/as, jornalistas, 
entre outros. Estavam presentes 32 nações indígenas, designação utilizada no docu-
mento do encontro, endossando a categoria reivindicada pelos indígenas, e trinta 
entidades de apoio.6 Nos debates se reafirmaram as posições tomadas no seminário 
anterior e tentou-se alinhavar o que seria uma unificação indígena nacional. Foi 
também a ocasião em que um presidente e uma diretoria foram eleitos. O grupo mais 
ativamente partícipe do seminário de Mato Grosso do Sul convocou, então, outra 
assembleia – ainda referida como UNI ou Unind, porém implicitamente mencionada 
como uma tentativa de unificação – que anulou a validade da eleição ocorrida na 
reunião de São Paulo e elegeu outro presidente. A disputa refletia as divergências 
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entre um grupo organizado em torno das posições políticas representadas por um 
Terena vinculado organicamente ao Exército brasileiro, no caso de Mato Grosso do 
Sul, e seu sobrinho, um representante do setor mais jovem do movimento indígena 
vinculado às mobilizações de estudantes de Brasília em torno de uma assistência 
aos indígenas prometidas e não cumpridas pelo Estado, bem como os conflitos com 
a Funai daí decorrentes (Matos, 1997; CPI-SP, 1982; Relatório 1ª Assembleia da UNI, 
Acervo Cimi; Deparis, 2007). A distinção das siglas não era, portanto, aleatória. 
A Unind (Brasília) evitava o paralelismo fonêmico com a UNE (União Nacional dos 
Estudantes), por participar de um mesmo contexto de mobilização e posicionamentos 
políticos correlatos a respeito do governo militar, enquanto a UNI constituída no 
evento em Mato Grosso do Sul passava ao largo dessas inserções políticas (Matos, 
1997). As divergências entre ambos os grupos norteavam, entre outros elementos, 
a designação “nações indígenas” – o que ficou patente durante a reunião em São 
Paulo e transcrito em seu documento final –, termo reivindicado pelos estudantes 
indígenas e rechaçado por alguns indígenas em virtude tanto dos receios quanto 
aos possíveis enfrentamentos e retaliações do governo brasileiro – que ocorreram 
de imediato, conforme previsto pelos indígenas – quanto da adesão político-afetiva 
de setores indígenas à nacionalidade brasileira. O dilema se arrastou durante todo o 
período de duração da entidade, que precisou formular respostas diante da ameaça 
de “emancipação” pelo governo brasileiro, a qual, se em 1975 ainda constituía um 
anúncio fugaz, a partir da organização indígena em torno da menção crescente ao 
termo “nações” se materializa na tramitação de decreto. Apesar das divergências 
internas, as lideranças e coordenadores da UNI continuaram realizando e/ou parti-
cipando de encontros e assembleias, bem como intervindo em diferentes instâncias 
governamentais nacionais e internacionais, o que será retomado adiante. 

Essa atuação e intervenção indigenista, proeminentemente liderada por 
antropólogos/as, portanto embasada pelo conhecimento antropológico (Souza Lima 
& Barroso-Hoffmann, 2002), presente nos dois encontros era caudatária de alguns 
decretos e documentos frutos de articulações internacionais,7 entre os quais a 
Declaração de Barbados (1971), como é conhecido o documento intitulado “Pela 
libertação do indígena”, constitui um importante marco. No texto, documento final 
de um simpósio sobre fricção étnica na América do Sul, elaborado e assinado por 
Darcy Ribeiro entre outros antropólogos/as, estes se contrapõem a teses e políticas 
vigentes de cunho assimilacionista relativas às populações indígenas; defendem que 
a libertação de tais populações “é realizada por elas mesmas ou não é libertação”, 
colocando-as como “protagonistas de seu próprio destino e de sua própria luta”; e, 
por último, atribuem ao Estado, responsável por suas mazelas, o dever reparatório 
de garantir sua integridade física, cultural e coletiva. O avanço da autonomia e 
autodeterminação dos povos indígenas é, portanto, condicionalmente inscrito, nesse 
documento, dentro das possibilidades e, por conseguinte, dos limites e enquadra-
mentos do Estado-nação. 
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A partir da linha política sugerida pelo manifesto, bem como de sua 
reverberação internacional no campo das ciências sociais e no interior da Igreja católica 
(Arruti, 2006), o esforço nesse momento histórico, sobretudo de antropólogos/as, 
em torno da consolidação de uma entidade nacional indígena reflete uma tendência 
de intervenção que se tornaria hegemônica no campo antropológico e indigenista: a 
ênfase na interlocução com o Estado como estratégia, por meio de âmbitos e brechas 
legais, para a conquista de direitos, e o respectivo fortalecimento dessa interlocução, 
seja mediante a valorização das formas de reprodução econômica indígena, seja 
procurando avançar nos debates em torno das garantias constitucionais de serviços 
públicos voltados para populações indígenas previstos como de responsabilidade 
e execução obrigatórias do Estado brasileiro, como saúde e educação. Ainda que 
esse viés de intervenção tenha adquirido distintas nuances desde então, como 
por exemplo no investimento teórico em torno do etnodesenvolvimento (Cardoso 
de Oliveira, 2000; Souza Lima & Barroso-Hoffmann, 2002; Verdum, 2002), o 
enquadramento de intervenção antropológica entre populações indígenas voltava-se 
majoritariamente para as possibilidades previstas pelos âmbitos legais, ampliadas 
no contexto de redemocratização e aprovação da Constituição de 1988. No caso 
especificamente da formação da UNI, apesar da evidente falta de unidade política 
entre os muitos grupos indígenas do Brasil, as/os antropólogas/os juntaram-se 
aos ecos, presentes nessas reuniões, do discurso sobre a necessidade de criação 
de uma estrutura verticalizada, em moldes de inteligibilidade e reconhecimento 
de representação estatal, como forma de construir mecanismos de intervenção 
indígena no âmbito do estado de direito. A previsão de capilarizar a atuação da UNI, 
transformá-la em densamente representativa, a partir dessa estrutura verticalizada, 
a posteriori, não invalida o fato de que se jogou peso e apostou, em primeiro lugar, 
na representação nacional indígena. 

A segunda força política organicamente atuante junto ao movimento 
indígena brasileiro nesse período foi o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), 
criado em 1972 – durante o III Encontro de Estudos sobre a Pastoral Indigenista, 
no Instituto Anthropos em Brasília – após a reestruturação eclesiástica iniciada no 
Concílio Vaticano II e aprofundado no contexto latino-americano durante a Confe-
rência Episcopal de Medellín, ambos realizados na década de 1960 (Rufino, 2006). 
As avaliações realizadas nesses eventos apontaram para uma crítica à atuação da 
Igreja e para o reconhecimento das realidades socioculturais e das desigualdades 
econômicas e sociais do mundo como precondição do trabalho de evangelização. 
A leitura de alguns setores católicos, sobretudo latino-americanos, partia de uma 
percepção da desigualdade global entre os povos e da avaliação de que a liberta-
ção espiritual estava condicionada à superação das desigualdades econômicas. Era 
necessário, portanto, contribuir para a salvação dos pobres, excluídos e marginali-
zados em todos os sentidos. Assim como Deus encarnou na realidade humana por 
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intermédio de Jesus Cristo, os missionários deveriam, norteados pelo objetivo da 
evangelização nesse sentido universal e holístico, “encarnar na realidade indígena, 
encarnando a si próprios na vida e no cotidiano daqueles a quem a Boa-Nova é des-
tinada”. Por meio da encarnação missionária “persegue-se a metáfora da encarnação 
do Cristo na Terra – ele que é filho de Deus mas se dispôs a viver entre os homens, 
compartilhar de seus sofrimentos e sacrificar-se por todos” (Rufino, 2006: 249).8 
As atividades missionárias eram, assim, norteadas pela 

ideia de encarnar entre os índios, de conviver com eles, investigar, descobrir, 

valorizar e adotar a cultura indígena, assumindo a sua causa e todas as suas con-

sequências políticas, até o ponto de o missionário ser aceito pelos índios como 

um deles, em uma tentativa de superar, por meio dessas práticas, as formas de 

etnocentrismo e colonialismo. (Matos, 1997: 80)9

A organização das assembleias era norteada por esses objetivos. Então, 
se por um lado a prática missionária plasmava, nesse período, indígenas e campo-
neses em pobres e excluídos do mundo como uma categoria inteligível nos marcos 
do capitalismo colonialista, impossibilitando a abordagem e a modulação de suas 
diferenças, além de se colocar perante os indígenas como ator político indispen-
sável ao avanço da organização etnopolítica (Matos, 1997), por outro lado o Cimi 
operou desde o seu início com uma perspectiva global da produção das desigual-
dades sociais, em meio às quais viviam as populações indígenas. Nesse sentido, a 
estratégia elencada como prioritária para atingir a libertação em seu sentido amplo 
passava pelo fortalecimento coletivo dos povos indígenas por meio de encontros e 
discussões políticas. 

É, assim, inquestionável o lugar político que tiveram, no decorrer das 
mobilizações indígenas a partir da década de 1970, a constituição dessas redes, 
o diálogo com elas e o apoio que ofereceram, assim como objetivos e estratégias 
comuns atravessaram os campos indígena e indigenista. No entanto, se foram 
antropólogos e missionários que “criaram” a organização política dos indígenas ou 
suas identidades étnicas, ou se, ao contrário, foram as demandas e urgências indí-
genas que “criaram” a necessidade de uma assessoria não indígena especializada 
para mediar o diálogo com o branco, talvez sejam falsas questões que eludem os 
elementos realmente importantes desse processo.10 A fixação nesses postulados/
ideias-força leva a que suas dimensões sejam minimizadas, quando não sumaria-
mente excluídas. 

As análises que implícita ou explicitamente perscrutam a primeira hipó-
tese, centradas na constituição do campo social, na ação social de atores e nas orien-
tações ideológicas das entidades de apoio, por vezes privilegiam como referência os 
canais de interlocução com o Estado e os atores mais públicos, ou seja, mais visíveis 
no campo midiático e, portanto, mais acessíveis às entrevistas documentadas por 
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jornalistas e cientistas sociais, bem como discursos e diálogos formulados nesses 
âmbitos elevados ao caráter de exemplaridade (Pacheco de Oliveira, 2006: 142, 
nota 26).11 Deixam, assim, sombreados os conteúdos políticos produzidos pelos 
indígenas no decorrer de assembleias e encontros, tacitamente decretando sua 
irrelevância para a organização etnopolítica no Brasil, bem como desconsideram a 
importância da atuação subterrânea e/ou não documentada (Scott, 2000; Pacheco de 
Oliveira, 2006). Por exemplo, conforme registra Matos (1997), concomitantemente 
à organização via assembleias, os indígenas lançaram mão localmente de ações de 
reivindicação e enfrentamento, como “as ocupações da Funai, a tomada de reféns 
e o bloqueio de estradas”.12 

Com exceção do esforço de síntese de Ossami (1993) e Matos (1997) 
acerca dos registros disponíveis das assembleias da década de 1970, o viés de 
análise circunscrito ao campo social que teria desencadeado o movimento indígena, 
amparado por discursos difusos, estabelece uma ruptura entre o que se chama de 
“Assembleias Indígenas do Cimi” (assim, em maiúsculas) e o que veio a se constituir 
posteriormente no movimento indígena, como se esse momento posterior fosse 
algo mais independente de apoios e alianças, mais livre das “amarras e dirigismos 
missionários”.13 Essa perspectiva estabelece nítida hierarquia entre as entidades 
de apoio, em gradientes de supostas autonomias que os indígenas teriam, o Cimi 
representando a vertente mais controladora e tutelar, por ser vinculado à Igreja 
católica, ao passo que antropólogos/as, vinculados a agências governamentais e 
instituições de ensino e pesquisa nacionais e estrangeiras, e Comissão Pró-Índio 
proporcionariam ao campo indígena “falar por si”, como se os discursos e linhas 
políticas de tais entidades fossem mais neutros ou tábulas rasas para a criação e 
atuação puramente indígenas. Ou seja, deixa implícita a ideia da existência de 
uma espécie de tutela missionária completa, por oposição a uma tutela relativa ou 
ausência de tutela quando se trata de entidades laicas, além de subsumir a atuação 
indígena aos seus respectivos guarda-chuvas ideológicos indigenistas (Entrevista 
de Zezinho Kaxarari, 2019).

Ao esticar o conjunto desses pressupostos até seus limites, a UNI é 
percebida como uma soma fortuita de seus principais porta-vozes (Belleau, 2014), 
descontínua em relação ao momento anterior, e não como um momento organiza-
tivo dotado de determinado viés estratégico, ainda que fraturada em seus alcances 
de articulação, resultante 1) da ampla aglutinação e acúmulo de discussão política 
indígena nacionalizada, iniciados seis anos antes de sua fundação, durante os quais 
participaram povos indígenas de todo o país; 2) do contexto da reivindicação de 
representação política indígena em uma conjuntura nacional marcada pela ausência 
de cidadania política, nos marcos estatais, pela parcela majoritária da sociedade 
brasileira, e 3) influenciado, portanto, pelas múltiplas eclosões de conflitos e constan-
tes reordenamentos de estratégias de diversos grupos com o objetivo de recuperar 
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tal representação e/ou construir novos marcos de participação político-social para 
todos os segmentos da sociedade. 

Além do conteúdo político que as discussões das assembleias, encontros 
e reuniões desde a década de 1970 engendraram, as análises inseridas exclusiva-
mente na órbita teórica dos movimentos sociais perdem de vista a dimensão da 
relação entre as populações indígenas e a sociedade de classes, condensada na 
noção de fricção interétnica proposta por Cardoso de Oliveira (1972, 1976, 1996). 
Embora o conceito tenha adquirido distintas ênfases analíticas ao longo da produção 
do autor (Pacheco de Oliveira, 1986), em linhas gerais o sistema interétnico, con-
forme o caracteriza, enseja clivagens não excludentes entre classes, entre campo 
e cidade e entre sistemas étnicos (Cardoso de Oliveira, 1976) marcadas dialetica-
mente pelo aspecto conflitivo e integracionista. Essas relações são caracterizadas 
pela dependência econômica mútua que se traduz cotidianamente na necessidade 
de venda de força de trabalho e matéria-prima, bem como pela dependência que 
se constrói gradativamente no consumo, por parte das populações indígenas, das 
mercadorias fornecidas pelo branco e, em contrapartida, pela sobre-exploração da 
força de trabalho indígena e desvalorização sistemática, por parte dos sistemas 
sociais regionais, de bens produzidos por indígenas (Cardoso de Oliveira, 1972, 
1976, 1996), o que, grosso modo, compõe o processo de colonialismo interno. Por 
sua vez, essas relações entre “duas populações dialeticamente ‘unificadas’ através 
de interesses diametralmente opostos, ainda que interdependentes, por paradoxal 
que possa ser” (Cardoso de Oliveira, 1996: 47), encontram-se no cerne da eclo-
são de conflitos entre indígenas e setores vinculados à expansão da fronteira de 
produção econômica adotada e levada a termo pelo Estado (Velho, 1976), portanto 
inextricavelmente imbricadas a mobilizações e reivindicações indígenas. 

Entre 1964 e 1985, 1.098 camponeses foram assassinados em contextos 
de conflitos por terra no Brasil, segundo levantamento realizado pelo Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (Cedi, 1985: X). Desses 1.098 assassinatos, 
271 ocorreram no Pará, estado com grande proporção de ocupação rural indígena. 
Considerando que o termo “camponeses” abarcava, à época desse levantamento, 
um conjunto populacional posteriormente desdobrado em outras categorias para 
contemplar distinções relevantes, como ribeirinhos, quilombolas, indígenas, entre 
outras, estima-se que parte significativa desse número se refira a indígenas e/ou 
descendentes.14 Esse número demonstra o caráter abertamente deflagrado dos 
conflitos por terra nesse período, o que corrobora, portanto, o argumento de que 
as interpretações sobre a organização étnica no Brasil nas décadas de 1970 e 1980 
não podem dissociá-la dos conflitos sociais e econômicos nos quais emergem.15

Longe de produzir suas posições em um vácuo preenchido pelo indi-
genismo, as propostas apresentadas pela UNI são fruto do acúmulo político das 
assembleias e encontros registrados – dos quais também participaram atores e 
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entidades indigenistas –, bem como de reuniões não documentadas, que consti-
tuem, inclusive, as práticas mais comuns entre os indígenas.  

“Eu não sabia se tinha outros povos”:                                                    
as assembleias e encontros indígenas

Chico Apurinã, liderança indígena que participou das mobilizações desde 
o período aqui abrangido, nos dá conta de que antes das assembleias, iniciadas em 
meados da década de 1970, “não sabia se tinha outros povos”: não os conhecia e/ou 
com eles mantinha diálogo. Suas interações sociais se davam no território da família 
do seu avô e da sua mãe, em virtude dos conflitos entre os parentes, alimentados 
pelos patrões. Conforme afirma, ele chegou a um “entendimento” sobre a diferença 
entre “o povo na sua unidade” e uma “coisa [mais] coletiva” somente por ocasião 
das assembleias (Entrevista de Chico Apurinã, 2019).16 Sua fala ilustra de maneira 
particularmente emblemática o fato de que, independentemente das relações já 
estabelecidas entre os grupos indígenas, o Estado brasileiro e a sociedade nacional, 
as assembleias proporcionaram um espaço de articulação étnica sem precedente 
histórico no país, do qual decorreu a formulação coletiva de questões e respostas 
para as múltiplas situações atravessadas pelas populações indígenas (Luciano, 
2006; Pacheco de Oliveira & Freire, 2006). No que diz respeito ao desenvolvi-
mento de uma noção de saúde – debate acompanhado diretamente por ele – e do 
seu condicionamento conceitual ao território, identifica-se que, desde as primeiras 
assembleias, os participantes indígenas das assembleias articulavam as situações 
vividas em sua complexidade, contribuindo para essa associação, posteriormente 
sistematizada pela UNI. De acordo com os registros disponíveis desses encontros 
ampliados (Relatórios de Assembleias, Acervo Cimi), pode-se afirmar que o compar-
tilhamento de experiências cotidianas e locais foi fundamental para as elaborações 
pelas organizações indígenas a respeito do tema da saúde ao longo do tempo, em 
diálogo aproximado com o Cimi.17 

Entre 1974 e 1984 foram realizadas 56 assembleias indígenas (Índice Geral 
de Assembleias-Acervo Cimi) que seguiam uma ritualística semelhante. Os temas 
abordados no conjunto dessas 56 assembleias, conforme a ordem categorizada e 
sumariada por Ossami (1993: 14), abrangiam terra, saúde, escola, autodeterminação 
e organização indígena, cultura, “desenvolvimento” e projetos agrícolas, relações 
com a Funai e com demais instituições governamentais, devastação dos recursos 
naturais, entre outros. Os temas elencados pela autora combinam uma classificação 
analítica com a compartimentação por “temas” dos relatórios finais das assembleias, 
formato de sistematização que conferia inteligibilidade ao diálogo com canais de 
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interlocução governamentais. No entanto, nas dinâmicas das discussões, para além 
dos relatórios finais de cada encontro, os participantes indígenas relacionavam 
múltiplos assuntos, tecendo e estabelecendo suas vinculações. 

Durante as assembleias, dedicava-se um tempo significativo, que poderia 
ser um dia inteiro ou momentos intercalados durante todos os dias, às apresentações 
de todos os participantes. Essas apresentações consistiam em descrições sintéticas 
ou minuciosas sobre a realidade regional e comunitária daquele que falava. Tra-
tava-se de momentos em que todas as dificuldades e virtudes de ser e viver como 
indígena no Brasil eram colocadas e articuladas na mesma fala. Qualificava-se, de 
antemão, a fertilidade da terra, assim como os gêneros alimentícios mais e menos 
agricultáveis em cada caso. Preponderava, de modo geral, o assunto terra, seguido, 
por sua vez, da necessidade de reivindicar a demarcação territorial. Os sentidos da 
demarcação variam no tempo e conforme a experiência daquele que a mencionava, 
mas denotavam, sobretudo, a existência de um documento, o ato de adquirir ou ter 
em mãos um papel que comprovasse a posse do terreno para apresentar em caso de 
iminência e/ou ameaça de expulsão. Outro momento era destinado a uma discussão, 
“com maior profundidade, de dois ou três dos principais problemas levantados por 
eles, como, por exemplo: a invasão de suas terras, sua organização para enfrentar 
as ameaças do contato, suas condições precárias de saúde, entre outros” (Matos, 
1997: 219), seguido do encaminhamento de algumas ações e/ou posições a respeito 
desses problemas.

As falas sobre terra ramificavam-se na frequência e/ou ameaça de inva-
sões – mediante violência física ou realização de atividades agropecuárias nas terras 
indígenas –, na inundação de terras indígenas por barragens, no impacto sobre a 
água utilizada pelos indígenas em virtude de atividades de mineração. Todas essas 
atividades econômicas realizadas nas fronteiras dos territórios indígenas, por sua 
vez, desencadeavam interações permeadas por manifestações de preconceito, con-
forme indígenas assinalavam. A demarcação é, assim, frequentemente relacionada 
à dimensão protetiva que proporcionaria aos indígenas viverem em espaços nos 
quais controlariam as interações sociais e poderiam evitar confrontos, diálogos e 
encontros com pessoas que os hostilizavam. É bastante recorrente nas falas a expres-
são “somos tratados como bichos”, assim como o relato de terem sido diretamente 
assim chamados pelos não indígenas residentes próximos às suas comunidades, 
pelos fazendeiros ou seus empregados.18 

O consumo de álcool em sua forma destilada nas comunidades indígenas 
é debatido desde a primeira assembleia, frequentemente mencionado como um 
problema a ser combatido e qualificado como gerador de “desagregação familiar” 
e “destruição das comunidades”. O problema é atribuído parcialmente à ques-
tão do território, à invasão das terras indígenas e à indefinição das fronteiras, 
uma vez que está atrelado ao trânsito de indígenas nas cidades e à presença de 
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moradores urbanos nas comunidades indígenas, acarretando, segundo as falas 
dos indígenas, a influência de hábitos relacionados ao consumo de álcool sobre as 
comunidades indígenas. Durante as apresentações dos indígenas na 1ª Assembleia 
de Chefes Indígenas (1974) em Diamantino, MT, o problema é mencionado por 
alguns participantes: 

Os civilizados tomaram-lhe as terras. (...) Vivem alcoolizados, passam necessida-

des, estragando a saúde. A gente fica com dó, eles tocam a gente como bicho, como 

cachorro. Sobre a localidade a gente quer tranquilidade. A sociedade não ajuda. 

Estamos lá há setenta anos. Os nossos avós se foram, os filhos ficaram. Não há 

muito abuso de bebida [na Colônia]. O álcool é o maior mal no São Lourenço. Na 

Colônia elegemos quatro [pessoas] para sustentar isso: não tomar álcool. (Capitão 

Aídje, também chamado Eugênio, indígena Bororo, Relatório da 1ª Assembleia 

de Chefes Indígenas, 1974: 3) 

Ahezumaré, também chamado João, indígena da etnia Pareci, também 
menciona o problema em sua apresentação perante os demais chefes indígenas: 

Precisamos [de] campo para caçar e mata para plantar. Campo só dá mandioca, e 

muito mal. Na nossa reserva havia problema de bebida. Agora calmou um pouco. 

Eu reclamo, mas a turma não obedece. Há também alguma briga. Na nossa re-

serva parou um tal de Demétrio, que não é índio. Trouxe não pinga, mas álcool. 

Os brancos levaram algumas famílias nossas para trabalhar como escravos, para 

trabalhar no seringal. (Relatório da 1ª Assembleia de Chefes Indígenas, 1974: 8) 

O tema continua sendo tratado dez anos depois, em uma assembleia na 
qual participaram 79 lideranças, entre as quais dois representantes da UNI: 

Nós, tuxauas, debatemos este assunto, que a cachaça é um fator que destrói um 

lar, que destrói uma comunidade indígena, isso porque as pessoas da própria 

comunidade que saem para morar em Boa Vista e quando ao visitar a sua comu-

nidade ou seu amigo trazem consigo a cachaça; assim também acontece com o 

branco quando vem visitar as comunidades indígenas. Há três comunidades que 

por causa da distância estão lutando, ou lutaram, para conseguir se livrar da ca-

chaça; então juntos tomaram a iniciativa de não deixarem o branco e nem o índio 

entrarem com cachaça de maneira alguma. (Relatório da Assembleia de Tuxauas 

no Surumu, 1985, Roraima: 4) 

Jacir de Souza, liderança Macuxi (RR) que estava presente nessa assem-
bleia e desde a década de 1970 participou ativamente dos debates acerca dos serviços 
de saúde, associa diretamente as mobilizações indígenas em Roraima, assim como a 
criação do Conselho Indígena de Roraima (CIR), aos conflitos gerados pelo consumo 
abusivo de álcool nas comunidades, influenciado pelos hábitos dos trabalhadores 
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dos garimpos que se instalavam nos municípios próximos às terras onde viviam os 
indígenas (Entrevista de Jacir de Souza, 2018).

O controle da água e do seu acesso, assim como das terras onde estão 
enterrados os antepassados, também é mencionado, como na fala de um indígena 
Xocó, de Sergipe, durante o 1º Encontro Nacional dos Povos Indígenas, em 1982: 

Onde fica o cemitério e o terreiro onde fica seus antepassados, que estão sendo 

destruído pela família Brito que controla a área e ameaça constantemente os índios 

(...). Os gados dos invasores frequentemente entram na reserva e principalmente 

dentro das comunidades indígenas desse grupo Kariri-Xokó invadidos pelos gados 

dos fazendeiros sem que eles possam na realidade tomar nenhuma iniciativa (...) 

por eles não terem água eles têm que ir buscar água e passar pelos propriedades 

dos fazendeiros e são impedidos de apanhar essa água, então eles reivindicam, 

eles exigem a expulsão dos posseiros, a demarcação da terra e reivindicam a 

assistência médica, uma casa de enfermaria, casa para os índios, que tem muitos 

índios que não tem casa. (Relatório dos Povos Indígenas do Nordeste – 1º Encontro 

dos Povos Indígenas do Brasil, 1982: 2).19

A inundação de terras por barragens e as atividades de mineração ocupa-
vam igualmente parte significativa das discussões. Sobre as atividades de minera-
ção, oscilava-se entre a denúncia dos seus efeitos e a afirmação da necessidade de 
que fossem regulamentadas e de que a exploração do garimpo em terras indígenas 
fosse controlada pelas populações indígenas, e não por empresas, nacionais ou 
internacionais. Assim, as lideranças reunidas durante o 2º Encontro Nacional dos 
Povos Indígenas, em 1984, formularam e divulgaram um documento de repúdio 
contra um decreto com o qual se pretendia reformular artigos constitucionais que 
dispunham sobre a exploração de recursos minerais de interesse econômico para o 
Estado brasileiro, localizados em terras indígenas. Esse decreto outorgava à Funai o 
“poder de controle de garimpagem, faiscação e cata; controle sobre a comercialização 
dos minérios; controle sobre a concessão de autorizações a empresas mineradoras 
estatais e privadas, nacionais e multinacionais”, retirando dos grupos indígenas 
e seus respectivos interesses coletivos a ingerência sobre o destino das riquezas 
existentes em seus territórios (decreto n. 88.985, de 10 de novembro de 1983, que 
reformulava os artigos 44 e 45 da lei n. 6.001/73). No documento se declara que as 
lideranças reunidas durante o 2º Encontro eram “contrárias à entrada de empre-
sas de mineração em suas terras, porque essa exploração acarretará gravíssimos 
prejuízos ao bem-estar físico das populações índias, ao seu patrimônio material 
e cultural” (Documento de repúdio ao decreto n. 88.985, 2º Encontro dos Povos 
Indígenas do Brasil, 1984). 

Esses são alguns trechos emblemáticos das formas como os indígenas 
associavam seus múltiplos problemas cotidianos desde as primeiras discussões 
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coletivas que agregavam diversos grupos representativos de todas as regiões do 
país. Pode-se afirmar que desde a década de 1970 os indígenas atribuem o conjunto 
desses problemas a dificuldades no acesso à dimensão física de determinado ter-
ritório que lhes possibilite um modo de vida caracterizado pela produção agrícola 
direta do que consomem. Por conseguinte, as mobilizações indígenas pautavam-se, 
desde esse período, por reivindicações relativas à terra. 

A ênfase indígena em determinados temas e questões, reiterada nos 
documentos, corrobora o argumento de que o movimento indígena no Brasil – 
que engloba a construção de suas pautas e as estratégias utilizadas para fazê-las 
avançar – não deve ser analisada apenas como “movimento social”, reduzido de 
forma objetificada ao exercício político de uma cidadania étnica emergente, i.e., 
enquadrado no âmbito das representações políticas (Ferreira, 2017), e tampouco 
deve ter reificados seus expedientes simbólico-identitários (Magalhães, 2010). 
Cabe, sobretudo, examiná-lo como um conjunto de estratégias étnicas de politiza-
ção para lidar com problemas diretamente associados, segundo as falas indígenas, 
às suas dificuldades e riscos de acessar determinados territórios e neles transitar. 
Estratégias que, por sua vez, refletem a configuração e reconfiguração de sistemas 
políticos étnicos (Ferreira, 2017). 

Saúde como acesso à terra,                                  
cidadania e representatividade 

Ancorada no acúmulo de debates ocorridos nas assembleias e encontros 
desde a década de 1970, a União das Nações Indígenas (UNI) demarcou um posicio-
namento acerca do conceito de saúde vislumbrado pela entidade, em contraposição 
ao modelo de assistência à saúde propiciado historicamente pelos órgãos indige-
nistas. Esse posicionamento é assim apresentado no artigo “Os povos indígenas e o 
direito à saúde”, no número especial A Saúde do Índio da revista Saúde em Debate:

a) A saúde das populações indígenas é resultante da interação de alguns elementos 

fundamentais: acesso à posse da terra; grau de contato com a sociedade nacional; 

liberdade para viver a sua singularidade (padrões alimentares, de educação, de 

moradia e de trabalho); acesso à vacinação e serviços de saúde.

b) A saúde das populações indígenas se define no contexto histórico e particular 

dessas populações com a sociedade nacional bem como a forma de ocupação de 

seu território e adjacências.

c) O direito à saúde passa necessariamente pelo reconhecimento da cidadania 

plena dos povos indígenas e por medidas que assegurem: a posse de suas terras; 

o respeito à sua organização político-cultural; o acesso às ações e serviços de 
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promoção, proteção e recuperação de saúde; e a participação na organização, gestão 

e controle dos serviços e ações de saúde.

d) É dever do Estado assegurar efetivamente os direitos à saúde das populações 

indígenas, através de uma política indigenista explícita, que contemple as especifi-

cidades tanto étnicas quanto de localização geográfica das mesmas. (UNI, 1988: 8)

Essa proposta foi publicada em proximidade temporal e discursiva com a 1ª 
Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio, ocorrida em 1986 (Santos et al., 
2008; Garnelo, 2014; ver também o capítulo de Pontes deste volume), que teve suas 
diretrizes principais posteriormente, em 1999, incorporadas na Lei Arouca, a qual 
instituiu o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, vinculado ao Sistema Único de 
Saúde (SasiSUS).20 À luz de dois textos, “As nações indígenas e a futura carta cons-
titucional do Brasil” e “Proposta para uma nova política indigenista”, apresentados 
pela UNI no grupo de trabalho sobre populações indígenas da Organização das Nações 
Unidas em Genebra, em 1985 (três anos antes da publicação do artigo na Saúde em 
Debate), algumas noções-chave foram desenvolvidas e esclarecem, por conseguinte, o 
corpus conceitual que serviu de referência à proposta em torno da saúde apresentada 
pela entidade em 1988. 

Especificamente no documento “As nações indígenas e a futura carta consti-
tucional do Brasil” (UNI, 1985, Acervo Cimi), a UNI defende que o tema da democra-
tização da sociedade brasileira está, para os povos indígenas, relacionado a cidadania, 
representatividade e território. A cidadania, o pertencimento à nacionalidade e a 
adesão às leis do país devem, contudo, ser um direito dos povos indígenas, e não uma 
imposição. À nova Constituição, então em debate, caberia prescrever como direito 
os indígenas “adquirirem a cidadania brasileira sem deixar de ser ‘nacional’ de uma 
das mais de 150 Nações que ainda sobrevivem no Brasil” – o termo “nações” reforça 
a sigla da organização indígena nacional e seus confrontos com o Estado brasileiro –, 
“o que significa, na prática, o respeito à integridade cultural e étnica dos índios nas-
cidos dentro das fronteiras brasileiras”. A definição das fronteiras, defende a UNI no 
documento, deveria ser realizada mediante um acordo bilateral entre nações: 

Os limites do território indígena não devem ser divisa, mas fronteira. Para que isto 

possa acontecer é fundamental que os índios possam participar da definição de 

suas fronteiras, num acordo bilateral, como bilateralmente se estabelecem todas as 

fronteiras dos povos modernos. O contrário disto é motim de guerra de conquista. 

(UNI, 1985, Acervo Cimi)

A noção de representatividade remete ao estatuto jurídico e político dos 
indígenas como coletividades, de acordo com o documento, a “quem tem o direito 
de falar em nome dos povos indígenas”. Para além do aspecto da mediação, a repre-
sentatividade envolvia, naquele contexto histórico, a reversão do estatuto jurídico da 
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“relativa incapacidade” aplicado aos indígenas pelo Estatuto do Índio e a defesa da 
legitimidade de uma organização nacional indígena que atuasse como representante 
de todas as nações indígenas localizadas em território brasileiro sobretudo no que 
tangia à sua participação na elaboração da nova carta constitucional.

A posição adotada em torno da cidadania e da representatividade insere-se 
contextualmente no que se tornou o problema da emancipação indígena, expressão 
que descende de dois episódios distintos, mas temporalmente próximos, que apon-
tam, ambos, para a discussão sobre território. O primeiro consiste na divulgação 
da Declaração de Barbados (1971), mencionada anteriormente. Em contrapartida, 
quatro anos depois, em janeiro de 1975, o governo brasileiro anunciou a possibi-
lidade de alteração do Estatuto do Índio para o que se denominava “emancipação 
dos índios”, divulgada como uma “permissão” para que os indígenas pudessem 
emancipar-se individual ou coletivamente, sob intenções explicitamente integra-
cionistas.21 Identificado por Bicalho (2010) como ponto de inflexão propulsionador 
do movimento indígena brasileiro, o decreto alinhava-se às diretrizes do governo 
Geisel, especificamente a de “acabar com o paternalismo da Funai e adotar uma 
política agressiva de integração através da implantação de projetos de desenvolvi-
mento econômico de áreas indígenas” (Rangel Reis apud CPI-SP, 1979: 10). 

Emancipação, conforme o decreto governamental anunciado, prenunciava 
a sentença derradeira de dizimação das coletividades indígenas. Emancipação, para 
os signatários da Declaração de Barbados, significava outra forma de organização 
política e relação com o Estado, ou seja, uma revisão do regime tutelar. Apesar de 
indicarem sentidos opostos, a disputa em torno da “emancipação” e suas apro-
priações semânticas e políticas divergentes se desdobraram na crítica sistemática 
à emancipação, nos termos do governo militar, pelos povos indígenas e entidades 
de apoio (CPI-SP, 1979), além de imporem a reflexão e o posicionamento, por parte 
das populações indígenas, acerca do estatuto de seus territórios, bem como sobre 
as noções de cidadania e representatividade nele implicadas, conforme indicam os 
documentos assinados pela União das Nações Indígenas à época. 

A sequência de debates, seus temas, a leitura neles realizada, registrados 
em documentos, e as notas e posicionamentos publicados indicam, contudo, que 
o movimento indígena se ocupou sistematicamente do estatuto de seus territórios 
desde as primeiras assembleias ampliadas a partir de 1974. No bojo do enfrenta-
mento coletivo desse problema teórico e político pelo movimento indígena naquele 
contexto, o anúncio do decreto de emancipação por parte do governo brasileiro foi 
um episódio que gerou mobilização, mas não o evento desencadeador do movimento 
indígena no Brasil. 

Inserida nesse esforço de reflexão e sistematização, a saúde é afirmada 
pela União das Nações Indígenas como condicionada ao estabelecimento de novas 
configurações e estatutos jurídicos para as populações indígenas no Brasil; às 
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redefinições de seus territórios, que implicam não apenas o acesso efetivo à terra, 
mas a redefinição das fronteiras e do estatuto das fronteiras (uma fronteira entre 
nações);22 e à participação política, que significava, de acordo com os referidos 
documentos, a atribuição de legitimidade política às suas posições diante do Estado, 
garantindo a possibilidade da cidadania brasileira – o que conformaria, segundo 
alguns participantes das assembleias indígenas, a reivindicação de uma dupla 
cidadania. Considerando que se trata de textos coetâneos, formulados pela mesma 
organização e endossados pelas mesmas lideranças indígenas, pode-se afirmar a 
complementaridade entre os sentidos dos conceitos desenvolvidos no texto “As 
nações indígenas e a futura carta constitucional do Brasil”, de 1985, e a proposta 
apresentada no artigo da UNI de 1988, que associa território, acesso à terra, saúde 
e obrigação do Estado em prover serviços de saúde de cuja organização e gestão 
as populações indígenas participariam. 

A saúde e o direito à saúde foram objeto de debate, reflexão e respostas 
por parte do movimento indígena, em diálogo com o campo indigenista, particu-
larmente com médicos vinculados ao movimento da Reforma Sanitária e com indi-
genistas vinculados ao Cimi posicionados em experiências diversas nos encontros 
de Saúde organizados pela entidade (ver os capítulos de Barroso, de Pontes e de 
Welper nesta coletânea). 

O âmbito de reflexão e atuação política da Reforma Sanitária, composto 
majoritariamente por movimentos de profissionais da saúde, movimentos populares 
apoiados pela Igreja católica e pela atuação política popular em bairros de periferias 
das grandes cidades, tinha como eixo reivindicativo a melhoria das condições de 
saúde e a contraposição ao modelo autoritário vigente de saúde consolidado pelo 
sanitarismo da Primeira República (Cebes, 1980 apud Teixeira & Paiva, 2014). 
O mesmo que fora implementado também entre populações indígenas sob roupa-
gens específicas. Entre os princípios centrais que seriam adotados pela Reforma 
Sanitária da década de 1970, conforme a resolução aprovada no primeiro Simpósio 
de Política Nacional de Saúde em 1979, estavam

o direito universal à saúde; o caráter intersetorial dos determinantes da saúde; o 

papel regulador do Estado em relação ao mercado de saúde; a descentralização, 

regionalização e hierarquização23 do sistema; a participação popular; o controle 

democrático e a necessidade de integração entre saúde previdenciária e saúde 

pública. (Teixeira & Paiva, 2014: 22)

As principais instituições divulgadoras do que seria um novo modelo de 
saúde, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) e o Centro Brasileiro 
de Estudos em Saúde (Cebes), enfatizavam a necessidade de substituição de uma 
prática médica voltada para o controle das doenças – principalmente as trans-
missíveis – pela promoção da saúde e melhoria das condições de vida.24 Entre as 
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populações indígenas, as práticas características do sanitarismo clássico, combati-
das pelos novos sanitaristas, se faziam mais drásticas e aprofundadas, ao mesmo 
tempo que mais precárias, e contrastavam com a percepção sobre o que era saúde 
externada pelos indígenas em assembleias e encontros. A associação estabelecida 
entre território e qualidade de vida se coadunava com a noção de saúde defendida 
no novo modelo sanitarista em formação. A aliança entre os sanitaristas modernos 
e o movimento indígena, que se desdobrou no único setor minoritário da população 
brasileira a ser contemplado com uma política específica de saúde após a aprovação 
do Sistema Único de Saúde,25 foi, assim, estratégica para o fortalecimento das pautas 
da chamada Reforma Sanitária e da política pública em saúde no Brasil. 

Movimento indígena e a política de saúde no Brasil 

Até culminar na formulação textual em diálogo com o movimento da 
Reforma Sanitária (ver capítulo de Pontes nesta coletânea), a posição política adotada 
em torno do tema saúde e exposta no texto assinado pela UNI na revista Saúde em 
Debate reflete, concatena e sistematiza as reflexões desenvolvidas ocorridas nas 
assembleias indígenas desde os anos 70.

Após a formação da UNI, em 1980, aproximadamente quatro encontros 
nacionais foram realizados: duas assembleias da UNI (uma em Aquidauana, Mato 
Grosso, a segunda em São Paulo) e dois encontros nacionais realizados em Brasí-
lia, em 1982 e 1984. Durante 1985 e 1986 ocorreram também mais seis grandes 
assembleias regionais organizadas pela UNI e/ou realizadas com a presença de 
alguns de seus representantes, em Roraima, Rondônia, no Nordeste e no Espírito 
Santo; essas assembleias contaram, em seu conjunto, com a participação de mais de 
trezentos líderes (“A organização indígena hoje”, 1996, Acervo Cimi). Um número 
significativo de etnias indígenas participou desses encontros, além de lideranças 
nacionais da UNI que participaram da 1ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde 
do Índio (1986) e da elaboração dos principais documentos que contribuíram para a 
formulação da política pública em saúde indígena no Brasil, antes, durante e após 
a Assembleia Nacional Constituinte. 

Trata-se, com efeito, de um volume significativo e consistente de debates, 
amplamente registrados, que representava grande número de populações de todas as 
regiões do país e, portanto, subsidiou as sínteses realizadas pelas lideranças indíge-
nas e, sobretudo, respaldou os posicionamentos textuais formulados em diálogo com 
indigenistas e médicos sanitaristas diretamente vinculados à construção do Sistema 
Único de Saúde (SUS). As formas pelas quais os temas foram debatidos, conforme 
eram apresentados pelas lideranças indígenas, indicam semelhança entre aquelas 
posteriormente adotadas pelo movimento da Reforma Sanitária. A associação, 
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pelos indígenas, entre os problemas concernentes à saúde e aqueles relacionados 
ao território convergia para a forma de refletir adotada pelos médicos sanitaristas. 

Procurei aqui indicar algumas noções e categorias-chave, assim como 
problemas sensíveis à realidade cotidiana indígena que pautaram o debate seminal 
sobre a construção de uma política pública de saúde voltada para os povos indíge-
nas no Brasil, de acordo com alguns documentos disponíveis sobre esse período. 
Enfatizei o conteúdo político elaborado com participação ampliada de grupos 
indígenas em encontros e assembleias, registrados e sistematizados com um rigor 
nada desprezível, acerca de suas experiências como coletividades, e a forma como 
o tema da saúde foi abordado nesse contexto. A análise dos documentos relativos 
à experiência política indígena do período de mobilização e efervescência em torno 
da nova Constituição permite indicar, ainda que escapando à complexidade dos 
acontecimentos, o fato de os indígenas estarem “em movimento” e a relevância do 
acúmulo de conteúdo político para a formulação do texto final e das políticas públicas 
dele decorrentes. 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 demandas, por saúde e por território, complexificadas à luz de outros 
paradigmas e olhares, afirmados pela organização indígena ascendente. 

Notas

1 Este capítulo é resultado de um processo de pesquisa documental e de debates com pesquisa-
dores e pesquisadoras, no âmbito do Projeto Saúde dos Povos Indígenas no Brasil: perspectivas 
históricas, socioculturais e políticas, coordenado por Ricardo Ventura Santos, financiado pela 
Wellcome Trust/UK (projeto n. 203486/Z/16/Z) e avaliado e aprovado pela Comissão Nacional 
de Ética em Pesquisa (parecer Conep n. CAAE 61230416.6.0000.5240). 

A autora foi bolsista de pós-doutorado no âmbito do Projeto Wellcome (março a agosto de 
2019) e, posteriormente, do Programa Inova/Fiocruz (setembro de 2019 a março de 2021), 
com vinculação ao Programa de Pós-Graduação de Epidemiologia em Saúde Pública da Escola 
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca/Fiocruz. 

Para a elaboração do presente texto foram utilizados e analisados um conjunto de documentos 
selecionados do acervo do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), localizado em Brasília, 
DF, além de publicações da Comissão Pró-Índio e do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde 
(Cebes), subdivididos em: 1) atas descritivas de assembleias e encontros nacionais; 2) sínteses 
textuais com avaliações, resoluções e encaminhamentos desses fóruns. Incorporou-se também 
um conjunto de entrevistas realizadas nos anos de 2018 e 2019 no âmbito do referido projeto, 
com lideranças indígenas e atores envolvidos na criação e implementação do Subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena (Sasi), entre os quais Ailton Krenak, István Varga, Jacir de Souza, 
Nicanor Pinto, Chico Apurinã e Zezinho Kaxarari. Para outras informações sobre os entrevis-
tados citados ao longo deste capítulo, ver Apêndice do volume.
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2 A partir da terceira assembleia (Reserva Indígena de Merure, 1975), a responsabilidade de 
convocar e organizar as assembleias indígenas foi sendo assumida pelos próprios indígenas, 
que construíam espaços de discussão com participação exclusivamente indígena (Matos, 1997; 
Relatório da 3ª Assembleia Indígena, 1975).

3 Ailton Krenak utiliza algumas metáforas para desenvolver o argumento (Krenak, 2015: 220; 
Vieira, 2019: 51). 

4 Em linhas gerais, guardadas as nuances, as/os autoras/es que adotam a linha teórica que pro-
cura examinar os chamados “movimentos sociais” tecem sua análise em torno do postulado de 
que os conflitos concernentes às classes sociais foram suplantados por pautas e agrupamentos 
temáticos e fragmentados. A referência proeminente e impulsionadora da ação social coletiva 
seriam não as classes, tal como conceituadas em Marx, mas as causas transversais relacionadas 
a opressões cotidianas e a demais tipos de pautas globais, como é o caso do ambientalismo. 
Essa linha teórica se volta para as formas de reivindicação e as relações estruturais desses 
grupos com o Estado em suas múltiplas instâncias de representação. A virada epistemológica 
em torno dos movimentos sociais na (ou sobre a) América Latina como formas de participação 
e reivindicação política por excelência, conforme aponta Barroso Hoffmann (2009: 68), esteve 
inscrita no reordenamento geopolítico neoliberal a partir das décadas de 1980 na Europa e na 
criação de mecanismos de participação sob a égide da cooperação internacional, cuja imple-
mentação é escrutinada pela autora. 

5 Marçal de Souza compôs também a equipe de assessoria de saúde de âmbito nacional organi-
zada pelo Cimi no seu 1º Encontro de Saúde em 1978, mas só veio a participar do 2º Encontro, 
realizado em 1981. A esse respeito, ver capítulo 2 deste volume, escrito por Elena Welper.

6 Regionais do Cimi, da Comissão Pró-Índio e da Anaí, a ABA, CCPY, CTI, Oxfam, Museu Nacio-
nal, UnB, além de figuras públicas como Luis Inácio Lula da Silva e Sônia Braga, entre outros 
(CPI, 1981).

7 Para uma recuperação crítica dos decretos, documentos, seus conteúdos e efeitos no campo 
indigenista brasileiro, ver Souza Lima & Barroso-Hoffmann, 2002.

8 Sobretudo no Nordeste, a atuação do Cimi guarda estreita continuidade histórica com a 
tradição missionária que remonta ao período colonial: a atuação das Missões Populares, uma 
versão das Santas Missões de Portugal. A Igreja dos Pobres, como era conhecida, consistia 
“em visitas esporádicas às capelas do interior, de missionários sediados nas igrejas matrizes 
ou nos conventos do litoral. Esses missionários eram religiosos das ordens capuchinha, jesuíta, 
carmelita, oratoriana e franciscana (séc. XVII e primeira metade do seguinte), capuchinha e 
lazarista (século XIX). A partir do final dos anos 70, esse antigo formato foi adaptado por um 
clero formado na Teologia da Libertação e colaterais, como a Teologia da Enxada. Tratava-se 
de uma pedagogia que tinha por instrumento as festas e celebrações e por objetivo a quebra 
das hierarquias sociais, buscando a mudança nas estruturas sociais, por meio da reforma 
dos símbolos sociais. O projeto era fazer das festas populares o exercício de poder do povo: 
‘valorizar a palavra do povo’ não significava apenas valorizar aquilo que o povo pensava e 
dizia de fato, mas também e talvez principalmente, aquilo que o ‘povo’ – não enquanto refe-
rência empírica, mas enquanto referência bíblica, sustentada na ideia de ‘libertação’ – deveria 
pensar e dizer, por direito” (Arruti, 2006: 395-396).
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9 O conceito de encarnação foi substituído, em finais da década de 1980, pelo de inculturação 
(Rufino, 2006; Matos, 1997). 

10 O que não significa que um exame pormenorizado e crítico dessas atuações e das relações 
estabelecidas entre esses setores não seja fundamental. Ressalte-se a esse respeito a inexis-
tência de análises socioantropológicas sobre as atividades efetivas desenvolvidas via assessoria 
de antropólogos/as e pelas respectivas entidades por eles/elas coordenadas, como observam 
Souza Lima e Barroso-Hoffmann (2002).

11 Por exemplo, em vieses interpretativos sobre a relação entre movimento indígena e o ecolo-
gismo. A reorientação da estratégia organizativa indígena de uma entidade nacional para o 
surgimento e multiplicação de organizações de base local, regional e étnica não decorreu do 
mercado de projetos, dimensão preconizada por Bruce Albert (2000), mas refletiu o próprio 
embate árido quanto à existência da UNI e a sua representatividade, ocorrido em meio à 
circulação nacional de muitos manifestos e debates entre os indígenas (Acervo Cimi) sobre 
a dinâmica de representação nacional da entidade. Além disso, a brecha política aberta 
pelo artigo 232 da Constituição de 1988, que extingue a tutela jurídica e garante o direito 
de representação coletiva aos indígenas, abrindo a tais associações a possibilidade de se 
constituírem como pessoas jurídicas, teve significativo papel nessa reorientação (Pacheco 
de Oliveira, 2006; Albert, 2000). 

12 Os Xavante realizaram várias ocupações da Funai, tanto dos seus escritórios regionais como 
também da sede em Brasília. Uma delas, contra a qual foram convocadas forças militares, 
ocorreu em 1979 (Matos, 1997). O então presidente da Funai atribuiu seu pedido de demissão, 
em 1983, às pressões dos Xavante, que em uma das ocupações da sede do órgão exigiram 
a exoneração de coronéis dos cargos de confiança. Nesse mesmo ano, um avião e seu piloto 
foram sequestrados pelos Kayabi, Suyá e Juruna, do Posto Diauarum (Parque Nacional do 
Xingu). O caso mobilizou autoridades governamentais, a imprensa e outros grupos indígenas. 
O piloto não ficou retido por muito tempo; contudo, o avião ficou quase dois meses tomado 
pelos indígenas, servindo como principal trunfo para a negociação com o governo brasileiro 
(Cedi, 1984: 180 apud Matos, 1997). Também em 1983, os Kayapó aprisionaram funcionários 
do Posto Kretire (Xingu), exigindo a regulamentação da área do Capoto como terra imemorial 
(Melatti, 1985 apud Matos, 1997). Além de fazerem reféns, os indígenas também bloquearam 
o trânsito da balsa e só recuaram mediante a promessa por parte do ministro do Interior de 
liberar a área de Capoto para eles (Matos, 1997).

13 Critério semelhante é aplicado à problematização quanto ao Acervo do Cimi, como se o fato 
de pertencer ao Cimi e seus registros documentais serem fruto de trabalho missionário impli-
casse a contaminação ideológica dos documentos ali presentes e inviabilizasse, de antemão, 
a incorporação desse material à análise sobre as mobilizações indígenas. 

14 A publicação voltada para a divulgação das violências cometidas especificamente contra 
populações indígenas começou a ser editada apenas em 1996 pelo Cimi (Relatório Violência 
Contra os Povos Indígenas no Brasil).

15 A maioria, se não a totalidade, das análises referentes às organizações e insurreições de 
massa dos séculos XIX e XX, bem como sobre o movimento feminista e sobre o movimento 
negro – que somam, aliás, um imenso conjunto de obras –, enfoca também estas duas 
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dimensões: as mobilizações como fruto do avanço das discussões, das concepções; e a rede-
finição de estratégias baseadas em avaliações políticas conjunturais e estruturais sobre a 
realidade dos diretamente nela implicados, realizadas em âmbitos coletivos, numa espécie 
de movimento entre tentativa, erro, ação e conquistas eventuais. Um lugar muito lateral 
nessa literatura é destinado ao xadrez de forças e grupos políticos, o qual é mencionado 
somente em referência e condicionado ao movimento de ideias, concepções e avaliações 
coletivas, ou seja, ao debate entre divergências e convergências que desembocam em 
ações coletivas. Chama a atenção que tão somente o movimento indígena brasileiro seja, 
majoritariamente, objeto de um tratamento analítico completamente distinto, escolha 
aparentemente relacionada a uma dificuldade metodológica e/ou à premissa tácita de que 
indígenas não constroem avaliações sobre suas condições de vida, muito menos localizam 
suas situações em contextos mais amplos, e tampouco produzem conteúdos, concepções, 
avanços de ideias; outros produzem por eles, que vão, mimética e integralmente, a reboque 
de orientações ideológicas produzidas externamente. 

16 Diversas falas das assembleias e encontros desse período apontam nesse mesmo sentido: o 
da demonstração de satisfação das lideranças por “encontrar” ou “estar entre” parentes cuja 
existência era desconhecida ou ignorada. É esse um dos ganchos etnográficos que levam 
Matos (1997) a caracterizar o acontecimento histórico das assembleias como “pan-indígena”, 
abordando-o, todavia, com base na noção de “comunidade imaginada” (Anderson, 2008), via 
argumentativa distinta da desenvolvida aqui.

17 No capítulo 2 deste volume, Welper aborda os debates e encaminhamentos dos encontros 
de Saúde promovidos pelo Cimi a partir de 1978. Identifica-se no conjunto de documentos 
referentes a esses encontros o diálogo entre as entidades indígenas e indigenistas sobre o 
conceito de saúde.

18 Não é aleatório que no relatório produzido pela região norte do 1º Encontro dos Povos Indígenas 
(1982), o “direito de ir e vir” conste no primeiro ponto da lista de demandas: “Como o objetivo 
da reunião era para expor os problemas das comunidades indígenas existentes em cada região, 
os líderes indígenas presentes apresentaram suas propostas e reivindicações nesses termos: 
1) Direito do índio de ir e vir, reunir-se livremente, organizar-se para seguir os próprios passos, 
sem ser emancipados contra a vontade. 2) Demarcação de terras e entrega de títulos da terra 
e de tuxaua de cada comunidade. 3) Solução sobre problemas de invasões de fazendeiros e 
madeireiros nas terras indígenas (...)” (Ata região norte 1º Encontro de Povos Indígenas, 1982, 
Brasília, Acervo Cimi). 

19 Segundo Arruti (2006: 400), os Brito eram uma “tradicional família de proprietários e políticos do 
sertão sergipano de Porto da Folha que, desde o século XIX, ocupava a administração municipal 
e também as terras”. Os à época denominados “caboclos da Caiçara” eram seus empregados. 
Concomitantemente à instalação das hidroelétricas de Paulo Afonso e Sobradinho, que também 
impactaram na utilização de recursos e terras pela população da região, durante a década de 
1970, e em meio a todos os elementos abordados nesse texto, os “caboclos da Caiçara” sub-
vertem um conflito de natureza trabalhista contra a família Brito em luta pela retomada das 
“terras de seus ancestrais” e passam a se denominar a coletividade indígena Xocó. Tratava-se 
das “terras do aldeamento da Ilha de São Pedro, criado em meados do século e ocupado até 
1878 por uma redução de índios atraídos de diversos aldeamentos extintos e aos quais foram 
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sendo agregados fragmentos de diversos outros grupos, depauperados pela fuga de guerras 
tardias” (Arruti, 2006: 400).

20 A 1ª CNSI (1986) ocorreu e foi convocada paralelamente à realização da 8ª Conferência 
Nacional de Saúde (CNS). Um mesmo conjunto de atores sociais pautou a 1ª CNSI, entre 
médicos e lideranças da UNI (ver capítulo de Pontes nesta coletânea), construindo juntos 
também esse texto apresentado pela UNI. Assim, o conteúdo textual do documento final 
da 1ª CNSI aproxima-se quase literalmente do artigo da UNI (Documento final CNSI, 1986; 
Entrevista de Nicanor Pinto, 2019).

21 “Tal meta significava impor uma redução drástica dos índios no Brasil, através de um processo 
de integração que tinha como pressuposto a transitoriedade da identidade indígena: ‘Vamos 
procurar cumprir as metas fixadas pelo presidente Geisel, para que através de um trabalho 
concentrado entre vários Ministérios, daqui a 10 anos possamos reduzir para 20 mil os 220 
mil índios existentes no Brasil e daqui a 30 anos, todos eles estarem devidamente integrados 
na sociedade nacional’” (CPI, 1979: 11; Matos, 1997: 197-198).

22 Para além de uma reflexão no campo acadêmico sobre as noções de terra e território, a qual 
ultrapassa o objetivo deste texto retomar, identifica-se que estas noções também estavam sendo 
tomadas como ponto de reflexão e conceituação pelo movimento indígena, além de outros 
movimentos e setores sociais nesse contexto histórico. Para uma recuperação dos diferentes 
sentidos atribuídos a ambos os termos, ver Guedes, 2018.

23 No Sistema Único de Saúde gestado desde a Reforma Sanitária, hierarquização está relacionada 
à organização dos serviços e ao uso dos “recursos disponíveis de forma mais racional. Como a 
maior parte dos municípios não tem condições de ofertar integralmente os serviços de saúde”, 
o SUS prevê “uma estratégia regional de atendimento (parceria entre estado e município)” 
para corrigir distorções de acesso. Conforme a sua complexidade, os serviços são oferecidos 
pelas unidades de saúde, pelo município, pelo município-polo ou pela região (Paim, 2009: 59).

24 Em concordância e continuidade com a definição de saúde do preâmbulo da Constituição da 
Organização Mundial da Saúde de 1946, um estado de completo bem-estar físico, mental e 
social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade (WHO, 1946). Essa definição, 
endossada na Declaração de Alma-Ata (1978), em que se defende a importância dos cuidados 
primários, foi amplamente absorvida pelos setores vinculados à saúde e também pelo movi-
mento indígena no contexto histórico examinado.

25 Sobre a Lei Arouca de 1999, que institui o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena baseado 
na territorialidade, em distritos sanitários, ver Santos et al., 2008, Garnelo, 2014 e Langdon 
& Cardoso, 2015.
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