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Ni el pasado histórico ni el recuerdo que le da forma 
son referencias dadas, ya organizadas como tales, en 
espera de que la memoria se dé vuelta hacia atrás 
para recoger sus contenidos como si se tratara de 
un depósito de significaciones ya listas e igualmente 
disponibles para cualquier relectura. La presión urgida 
– y urgente – de hoy nos insta a desatar los nudos de 
la temporalidad que tienden a comprimir los sucesos 
en el pretérito fijo, inactivo, para reorganizarlos según 
entrecruzamientos plurales. 

Nelly Richard, 20061

O documento que o leitor e a leitora encontrarão no capítulo 6 desta 
coletânea, intitulado “A política indigenista governamental: aspectos ideológicos e 
administrativos da ação médico-sanitária entre as populações indígenas brasileiras, 
1967-1988”, foi elaborado em 1992 pela médica Maria Gorete Gonçalves Selau. 
É o relatório da pesquisa documental que ela realizou nos arquivos da Divisão 
de Saúde e no Centro de Documentação da Fundação Nacional do Índio (Cedoc/
Funai) em Brasília, entre 1989 e 1991. Sua pesquisa contou com o apoio de uma 
bolsa de aperfeiçoamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) e orientação da antropóloga francesa Dominique Buchillet. 
Seu projeto de investigação intitulava-se Saúde do Índio no Brasil: levantamento 
e avaliação dos projetos de assistência médica. Nas suas finalidades práticas, a 
pesquisa visou a gerar subsídios para melhor adequação da assistência médica às 
populações indígenas.

A publicação do relatório neste dossiê torna acessível ao público interes-
sado uma importante contribuição sobre a política e a ação indigenista de saúde 
do Estado brasileiro. Entre 1967 e 1988, a assistência à saúde indígena é prestada 
pelo então órgão oficial de assistência ao índio, a Funai, diretamente ou por meio de 
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convênios com instituições governamentais e não governamentais, e com empre-
sas. O relatório abrange o período que vai do ano de criação da Funai até o ano de 
promulgação da atual carta constitucional brasileira.

A autora cobre um período sobre o qual estudos específicos são escassos. 
Proporciona uma série de elementos, dados, informações e indícios sobre o refe-
rido período, e também permite estabelecer relações, fazer conexões e formular 
hipóteses para a década seguinte. 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 primeira versão do relatório da pesquisa (versão preliminar) veio à luz 
em julho de 1991. Foram necessários quase oito meses para que finalmente se 
constituíssem as condições para a elaboração da segunda versão, revista e ampliada, 
que foi encaminhada ao CNPq no início de março de 1992. Na carta que acompanha 
o documento, Dominique Buchillet esclarece que a demora em remeter o relatório 
se deveu às numerosas viagens de assistência sanitária emergencial em áreas indí-
genas realizadas por Maria Gorete, a partir do fim da bolsa, para a Comissão pela 
Criação do Parque Yanomami (CCPY) e para a Fundação Nacional de Saúde (FNS, 
hoje Funasa), bem como a uma licença por maternidade da pesquisadora. Em 12 
julho de 1990 nascera sua segunda filha, Joana.2

Caminhos que se cruzam 

A principal interlocutora da autora no período em que desenvolveu a sua 
pesquisa foi a antropóloga francesa Dominique Buchillet, que na época residia em 
Brasília. Pesquisadora do Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer 
(ORSTOM), hoje Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Dominique 
mudou-se para Brasília em 1987. Vinha da cidade de Belém, no Pará, onde residira 
e estivera ligada por cerca de três anos ao Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), 
fruto de um convênio firmado entre o ORSTOM e o CNPq. Em razão do mesmo 
convênio, Dominique passou a viver em Brasília a partir de 1987, agora ligada 
à Universidade de Brasília (UnB). Na época, Dominique desenvolvia o projeto de 
pesquisa Representação da Doença e Situação de Contato entre os Índios Tukanos 
Orientais, que se integra num projeto maior desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisas 
Etnológicas Comparadas (Nupec) do Departamento de Antropologia da UnB: Contato 
Interétnico, Transformações Sociais e Desenvolvimento Econômico na Região Norte 
Amazônica, coordenado pelos antropólogos Alcida Rita Ramos (UnB) e Bruce Serge 
Albert (ORSTOM) (ver Velthem & Meira, 2019). 

Além das pesquisas etnológicas na região do Alto Rio Negro, no estado 
do Amazonas, e da produção acadêmica dela decorrente, Dominique Buchillet teve 
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atuação significativa para o desenvolvimento da antropologia da doença/saúde no 
país. Um exemplo disso é seu trabalho enciclopédico intitulado Bibliografia Crítica 
da Saúde Indígena no Brasil (1844-2006). Publicado no Equador em 2007, é hoje o 
melhor registro e fonte de consulta incontornável. O livro foi fruto de quase duas 
décadas de busca incansável e de leitura crítica de 3.222 livros, artigos, relatórios, 
documentos etc. relativos à saúde indígena no Brasil. Todos ali listados e fichados 
formando um rico mosaico de informações e subsídios para variadas questões de 
pesquisa. A publicação conta com três índices que facilitam a realização de consultas 
específicas: por assunto, por autor e por povo e subgrupo indígena (ver Buchillet, 
2007). Ela também foi uma das organizadoras do Encontro Medicinas Tradicionais e 
Políticas de Saúde na Amazônia, realizado em Belém no final de novembro de 1989 
e considerado o primeiro evento de grande porte organizado no país para tratar de 
questões relativas à saúde/doença indígena e políticas públicas.3 

Maria Gorete instalou-se em Brasília no início de 1988. Ela vinha de 
Roraima, onde trabalhara por dois anos na implementação do projeto de saúde 
desenvolvido pela Comissão pela Criação do Parque Yanomami (CCPY).4 Antes 
disso, em 1984 e 1985, trabalhara como médica em uma unidade hospitalar 
localizada na cidade de São Gabriel da Cachoeira (região do Alto Rio Negro, 
Amazonas), realizando incursões até várias comunidades indígenas no interior do 
município.5 E entre dezembro de 1983 e fevereiro de 1984, atuou como médica 
entre a população Marubo, Matis, Kanamari (nos rios Curuçá, Quixito, Itui, Itacoaí) 
e ribeirinha na região do Alto Rio Solimões, no projeto de atenção médico-sanitária 
da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), no campus 
avançado localizado na cidade de Benjamin Constant, AM. Ela havia acumulado 
uma experiência singular como médica em diferentes contextos interculturais e de 
tensão e conflito interétnico, e estava relativamente informada sobre os interesses 
e os projetos de ocupação e exploração extrativista mineral da porção norte da 
calha dos rios Solimões e Amazonas.

Maria Gorete conheceu pessoalmente Dominique Buchillet por intermédio 
de um amigo comum, o antropólogo “yanomamólogo” francês Bruce Serge Albert, 
que igualmente passara a residir em Brasília em 1987, vindo de Belém. Em 1986, em 
uma viagem a Belém em visita a Bruce Albert, soube que Dominique lhe dera seus 
relatórios sobre a situação de saúde dos Yanomami da região da serra do Padre/pico 
da Neblina, AM, escritos quando das viagens realizadas em 1985. 

O interesse de ambas por conhecer com mais detalhes e profundidade as 
políticas públicas para povos indígenas, em particular a de promoção e proteção 
da saúde dessa população, fez com que formulassem o projeto de investigação cujo 
principal produto foi o relatório publicado neste dossiê. Mais do que um empreen-
dimento de conhecimento e elucidação, a investigação tinha o objetivo explícito de 
influir no debate e na definição de um novo arcabouço legal, e na forma de atuação 
da atenção à saúde indígena no marco do Sistema Único de Saúde (SUS).6 
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A crise do sistema de saúde                                                
e as condições de possibilidade

Ao longo dos anos 1980, acumulavam-se evidências sobre a precarização 
das condições de saúde da população indígena e a incapacidade de um sistema de 
atenção baseado em demanda “espontânea” e “emergencial” para responder de 
maneira adequada ao quadro de crise que vinha se formando. A saúde da população 
indígena se transformara num problema de relevância pública a ser enfrentado de 
maneira organizada e sistemática.

A 1ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio (1ª CNSPI) foi 
realizada em Brasília de 26 a 29 de novembro de 1986 e é considerada a primeira 
vez que o Estado brasileiro reuniu representantes de vários povos indígenas, órgãos 
públicos, acadêmicos e pesquisadores, agências de cooperação internacional, orga-
nizações da sociedade civil que atuam em apoio à causa indígena, para discutir uma 
proposta de diretrizes relativas à saúde indígena. Nela, concluiu-se que a política 
de saúde deveria ser estruturante e não homogênea, ou seja, relativamente flexível 
para atender às diversidades e especificidades socioculturais, demográficas, epide-
miológicas, ambientais e sociogeográficas (urbano/rural) e às demandas surgidas 
das interações sociais e interculturais entre indivíduos e entre coletivos (indígenas 
e não indígenas) em diferentes espaços, âmbitos e escalas. Concluiu-se também que 
era necessário criar um órgão vinculado ao Ministério da Saúde para gerenciar as 
ações e os serviços, e que a participação dos/das indígenas na formulação da nova 
política de saúde era essencial. 

A mortalidade assustadora havida entre os Yanomami a partir de 1987, 
devido às epidemias que se alastraram entre a população em decorrência da invasão 
garimpeira do território onde habitam, foi o estopim para acelerar uma mudança 
geral. Aglutinou diversos grupos de interesse e formadores de opinião, que pres-
sionaram o governo federal para que tomasse medidas urgentes e promovesse 
mudanças na forma de organização do sistema de atenção básica à saúde das 
populações indígenas no país.

O Projeto Calha Norte e a                                                   
invasão do território Yanomami

Mas a partir de 1986 também irão se explicitar os interesses da Nova 
República relacionados à região amazônica, à faixa de fronteira norte, aos territórios 
habitados pelas populações indígenas ali localizadas e, mais especificamente, ao 
território habitado pelos Yanomami. Veio a público o 1º Plano de Desenvolvimento 
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da Amazônia e o denominado Projeto Calha Norte, este último sob a coordenação 
da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional. Deu-se início à constru-
ção de quatro colônias militares no território Yanomami (serra das Surucucus, 
Auaris e Ericó, em Roraima, e Maturacá, no Amazonas) e à ampliação da pista de 
pouso localizada junto ao Posto Indígena Paapiú (Funai), utilizada como centro de 
operações da atividade garimpeira que se desenvolvia naquela região. Era visível 
a displicência dos órgãos governamentais para com o processo “formiguinha” de 
invasão garimpeira que estava em curso.7 

Em agosto de 1987, o território de ocupação tradicional dos Yanomami 
no Brasil, especialmente a sua porção oriental (em Roraima), como também a sua 
porção mais ocidental (região do pico na Neblina, no Amazonas), foi palco de uma 
operação de ocupação maciça por empresas e grupos garimpeiros do ouro. Contra-
ditoriamente, a Funai suspendeu o convênio que tinha com a CCPY e “recomendou” 
que as equipes de saúde da comissão não fossem mais a campo.8

Os reflexos da ocupação garimpeira na saúde da população Yanomami não 
tardaram a se manifestar com maior intensidade. Digo “com maior” porque já se 
observava o crescimento de casos de malária entre os/as Yanomami, especialmente 
entre aqueles que se deslocavam até onde grupos de garimpeiros estavam instalados 
(rios Mucajaí, Apiaú, Paapiú e Uraricoera). 

A impossibilidade de dar continuidade ao trabalho de atenção médica fez 
com que a CCPY desmobilizasse as equipes médicas e redefinisse sua estratégia 
de ação. Era preciso dar início imediato a uma campanha de denúncia e resistência 
em níveis nacional e internacional, baseada na produção de dados e informações 
sobre o que estava acontecendo na área indígena. E, também, reunir e organizar 
toda a informação acumulada nos anos de trabalho político e médico-sanitário com 
os Yanomami, para ser utilizada como prova e contraprova contra o silenciamento e 
negação dos efeitos na população da ocupação que, previa-se, aconteceria de forma 
dissimulada ou explícita. 

Brasília 1987-1988 era palco da Assembleia Nacional Constituinte, onde 
diferentes forças e interesses econômicos e políticos estavam em ação. O lobby dos 
setores mineral e da hidroeletricidade era intenso no Congresso Nacional e contava 
com o apoio de alguns dos principais jornais de circulação nacional, principalmente 
de O Estado de S. Paulo. Havia aí a explícita intenção de restringir ao máximo os 
direitos territoriais indígenas na carta constitucional. Daí ser necessário intervir 
no debate constitucional e pós-constitucional. Maria Gorete participará de reuniões 
com parlamentares, reuniões e assembleias indígenas e com integrantes governa-
mentais e não governamentais.9 
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Da crise humanitária à possibilidade                             
de uma nova “normalidade”

Os anos de 1988 a 1991 são politicamente intensos, especialmente para 
quem está diretamente envolvido com a defesa e promoção dos direitos indígenas, 
e em particular com a saúde e a vida do povo Yanomami, que se encontrava em 
uma situação de crise humanitária. Pressionado nacional e internacionalmente, o 
governo federal elabora e passa a implementar em 1988 um Plano Emergencial de 
Atenção à Saúde Yanomami (Pesy), como parte integrante do Projeto Calha Norte 
e sob a coordenação da Funai. 

O quadro epidemiológico continuou se agravando. No início de 1989 
foi criada a Comissão Ação pela Cidadania, da qual faziam parte a Confederação 
Nacional dos Bispos do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa, a Ordem dos 
Advogados do Brasil, a Confederação Geral dos Trabalhadores, a Central Única dos 
Trabalhadores e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, além de parla-
mentares, acadêmicos e personalidades públicas. Entre 9 e 12 de junho de 1989, 
uma comitiva da CCPY realizou uma viagem ao estado de Roraima e fez uma visita 
aos Yanomami que viviam nas proximidades do Pin Paapiú, onde encontrou uma 
situação de precariedade generalizada: na saúde da população, nas relações sociais, 
no ambiente e na atenção à saúde a eles prestada. Um novo Plano de Emergência 
de Atenção à Saúde Yanomami (Peas/Yanomami) passará a ser implementado no 
início de janeiro de 1990, com a participação de entidades governamentais e não 
governamentais. Havia se conquistado uma importante mudança de atitude do 
governo federal. 

A pedido do Ministério Público Federal, em novembro de 1989 Maria Gorete 
realizou uma viagem à região do rio Paapiú para avaliar os efeitos do garimpo na 
saúde e na vida dos Yanomami. O relatório com diagnóstico de situação foi lido e 
debatido em uma audiência pública no Senado Federal. Já no âmbito do Peas/Yano-
mami, no início de 1990 ela foi à região da serra das Surucucus, como integrante 
de uma das equipes de saúde da Ação da Cidadania. E entre os meses de dezembro 
de 1990 e fevereiro de 1991 desenvolveu ações de saúde entre os Yanomami das 
regiões dos rios Catrimani e Demini. O trabalho de investigação documental na 
Funai foi sendo realizado nos intervalos possíveis de uma agenda intensa de reu-
niões, debates, viagens etc.10 

Em 1989, os interesses minerários sobre o território dos Yanomami bus-
cavam a todo custo consolidar a sua presença. Fruto dessa pressão, em 17 de feve-
reiro foram publicados no Diário Oficial da União os decretos n. 97.512 e 97.530, 
por meio dos quais o presidente José Sarney homologava a demarcação da Terra 
Indígena Yanomami em Roraima e no Amazonas na forma de 19 áreas indígenas 
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descontínuas (“ilhas”) incrustadas em duas florestas nacionais. Em 19 de abril de 
1991, um decreto presidencial declara insubsistente a demarcação administrativa na 
forma de ilhas, determina nova demarcação e revoga a autorização para o exercício 
da atividade de garimpagem na área. O embate político pela definição do períme-
tro do território Yanomami só foi encerrado em 25 de março de 1992, quando o 
presidente Fernando Collor de Mello homologou a Terra Indígena Yanomami como 
hoje a conhecemos.11

O ano de 1991 inicia com uma ótima notícia: em 4 de fevereiro o decreto 
presidencial n. 23 transferiu a responsabilidade pela atenção à saúde das popula-
ções indígenas para o Ministério da Saúde, mais especificamente para a Fundação 
Nacional da Saúde (FNS), constituída a partir da junção da Superintendência de 
Campanhas de Saúde Pública (Sucam) com a Fundação Serviço Especial de Saúde 
Pública (Fsesp). Como será visto no levantamento realizado por Maria Gorete, tanto 
a Sucam quanto a Fundação Sesp estabeleceram convênios com a Funai entre 1967 
e 1988, para prestar assistência médico-sanitária a populações indígenas.12

Como consequência das mudanças introduzidas pelo decreto 23, foi criada 
no âmbito da FNS a Coordenação de Saúde do Índio (Cosai), com a atribuição de 
planejar e apoiar na execução dos projetos destinados à promoção, proteção e 
recuperação da saúde indígena, segundo as peculiaridades de cada comunidade.13 

O decreto 23 estabeleceu que as ações e os serviços de saúde seriam orga-
nizados e implementados seguindo o modelo de distritos sanitários, adequados de 
modo a considerar as especificidades das diferentes áreas e comunidades indígenas. 
Mas essas mudanças e arranjos político-institucionais no modo de organização e 
gestão das ações e serviços de saúde para a população indígena não foram feitos 
sem tensões e conflitos – na relação entre Funai e FNS; internamente à FNS; e entre 
a Cosai e a coordenação do primeiro Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), 
formalmente criado pela portaria interministerial n. 316, de 11 de abril de 1991: o 
Distrito Sanitário Yanomami (DSY). Esse primeiro movimento de reformulação do 
modelo de atenção básica à saúde indígena desencadeou a incorporação gradativa e 
a mobilização de novos atores na disputa política pela organização do novo sistema 
de saúde. Mas esse impulso inicial não foi suficiente para gerar uma transformação 
estrutural e sistêmica.

A portaria interministerial n. 316/1991 aprovou o Projeto de Saúde Yano-
mami, compreendendo o conjunto de medidas destinadas à promoção, proteção e 
recuperação da saúde dos Yanomami e Maiongong, integrado ao objetivo de ree-
quilíbrio da vida econômica, política e social desses grupos étnicos. Estabeleceu 
também que as ações e serviços comporiam um sistema local de saúde – Distrito 
Sanitário Yanomami, sob a administração da FNS. À Funai coube, entre outras coisas, 
as incumbências de delimitar e demarcar a área Yanomami e a criação do parque 
indígena, e de tomar medidas de desintrusão dos garimpos no seu interior e impedir 
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o seu retorno à área. A portaria foi assinada pelo ministro da Saúde Alceni Guerra 
e pelo ministro da Justiça Jarbas Passarinho. Em um cenário de pós-catástrofe, a 
medida aparecia como a possibilidade de uma nova “normalidade”. 

Aspectos gerais do relatório

O relatório preparado por Maria Gorete está dividido em quatro partes 
complementares. Em primeiro lugar, e por considerar que as concepções da econo-
mia política e indigenista mais geral repercutem e influenciam na conceptualização 
sobre as condições de saúde e sobre a atuação médico-sanitária em áreas indígenas, 
nas duas primeiras partes Maria Gorete realiza uma breve análise contextual das 
duas diretrizes básicas da política indigenista governamental no período, a saber: 
1) a integração das populações indígenas na sociedade nacional como projeto; e 
2) a prerrogativa de tutela da Funai sobre essas populações nesse processo. Traz 
alguns dados, ideias e reflexões sobre o momento desenvolvimentista conduzido 
pelo governo federal e a atuação do aparelho indigenista. A ideologia indigenista do 
momento, os decretos administrativos e as estruturas (re)criadas do regime tutelar 
e de atenção à saúde da população indígena estão conectados com a situação histó-
rica, pois não se originam de maneira isolada, por pura vontade ou fantasia dos seus 
criadores. Ao contrário, cumprem dentro da realidade social uma função precisa 
e determinada, que precisa ser conhecida. Serão pinceladas rápidas, é certo, mas 
que para os propósitos do documento, e nas circunstâncias em que se deu a sua 
redação, diz a autora em dado momento, faziam todo sentido e eram necessárias.

Na terceira e quarta partes está o que a autora se propunha a fazer quando 
apresentou sua proposta de trabalho. Aí tratará de aspectos da política indigenista em 
relação à saúde das populações indígenas no período e apresentará os resultados da 
sua busca de fontes documentais e da análise realizada dos documentos de convênio 
firmados pela Funai com terceiros, além de outros documentos relacionados, como 
relatórios, diagnósticos e projetos de atividades. Foram analisados pela autora 107 
convênios, alguns de renovação de acordos de cooperação que se repetem por anos, 
incluindo situações de repasse de atribuições na atenção médico-sanitária, odonto-
lógica e hospitalização, serviços laboratoriais, pesquisa e diagnósticos, fornecimento 
de medicação, construção e instalação de infraestruturas etc. Alguns territorialmente 
localizados, junto a determinada população etc., e outros de abrangência nacional. 
O conjunto dos convênios encontrados nos arquivos, com informações sistemati-
zadas sobre ano, conveniado, finalidades, período e abrangência sociocultural e/ou 
territorial, o leitor e a leitora encontrarão disponíveis na quarta parte do relatório, 
organizado na forma de listagem.
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O relatório se encerra com um conjunto de recomendações de ação e de 
investigação. A autora sugere temas e questões para futuras investigações e faz 
recomendações relativas ao processo de implantação do modelo de distritos sanitá-
rios, que em 1991 e 1992 dava os primeiros passos. Além das fontes e referências 
bibliográficas, o relatório traz dois anexos que ilustram e complementam o exposto 
na parte principal do documento.

Por fim, o relatório da médica e pesquisadora Maria Gorete nos mostra que 
junto com rupturas e mudanças estruturais no sistema de atenção à saúde indígena 
a partir de 1991-1992, e especialmente depois, com a lei n. 9.836/1999, que criou 
o Subsistema de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SasiSUS), houve continuidades. Várias instituições governamentais e não 
governamentais que antes estabeleciam convênios com a Funai seguiram atuando 
por meio de convênios com a FNS. Algumas conveniadas do período anterior, inclu-
sive, assumiram a gestão das ações e serviços de determinados DSEIs. O relatório 
faz rever e repensar algumas imagens ou até concepções socialmente construídas, 
como a de que no período em que a atenção à saúde indígena era atribuição da 
Funai, esta se dava unicamente por meio das denominadas equipes volantes de 
saúde, as EVS. Como já disse, a autora cobre um período sobre o qual há escassos 
estudos específicos. Nos seus moldes, é um estudo pioneiro, que espero estimule 
novas pesquisas, aproveitando dos arquivos documentais e das memórias vivas das 
testemunhas que ainda estão circulando por aí.

Notas

1 Nem o passado histórico nem a lembrança que lhe dá forma são referências dadas, já 
organizadas como tal, à espera de que a memória volte a recolher os seus conteúdos 
como se se tratasse de um repositório de significações já prontas e igualmente disponíveis 
para qualquer releitura. A pressão urgida – e urgente – de hoje nos impele a desatar os nós 
da temporalidade que tendem a comprimir os acontecimentos em um passado fixo e inativo, 
a reorganizá-los segundo cruzamentos plurais.

2 A primeira filha de Maria Gorete, Júlia, havia nascido em novembro de 1987, cerca de três 
meses após a ocupação garimpeira do território Yanomami e da interrupção das ações médicas 
da CCPY na área.

3 Parte das contribuições científicas apresentadas e debatidas no evento foram reunidas no livro 
organizado por Dominique Buchillet, Medicinas Tradicionais e Políticas de Saúde na Amazônia 
(Belém: MPEG/CNPq/SCT/Cejup/UEP, 1991). O livro traz também a conferência de abertura 
do encontro, na qual Dominique falou sobre antropologia da doença, os sistemas oficiais de 
saúde e a contribuição da escola antropológica francesa. Ver Emperaire & Velthem, 2019.



162

Políticas Antes da Política de Saúde Indígena

4 Ver Selau et al., 1988, artigo preparado para ser apresentado e divulgado durante a 1ª Con-
ferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio, realizada de 26 a 29 de novembro de 1986 
em Brasília, DF.

5 Ver Athias, Selau & Verdum, 1984, e Selau, 1985, 1986.

6 O SUS foi criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelas leis n. 8.080, de 
19 set. 1990, e n. 8.142, de 28 fev. 1990. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena foi ins-
tituído e incluído na lei n. 8.080/1990 por meio da lei n. 9.836, de 23 set. 1999. Disponível 
em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9836.htm#art1>.

7 O Projeto Calha Norte (PCN) foi elaborado por um grupo de trabalho coordenado pela Secretaria 
Geral do Conselho de Segurança Nacional e lançado em 1985. Passou a orientar as políticas 
públicas para essa região, incluída a indigenista governamental. Ver a respeito Pacheco de 
Oliveira, 1990, e Buchillet, 1991a.

8 A Funai era presidida por Romero Jucá Filho, que no ano seguinte foi nomeado governador 
do estado de Roraima e como senador da República por Roraima apresentou em 1996 o PL n. 
1.610/96, que autoriza a atividade de mineração em terras indígenas.

9 Ver a respeito Lopes da Silva, Santos & Luz, 1985; Carneiro da Cunha, 1987; Carneiro da Cunha, 
Rodrigues & Carvalho, 1987; Cedi & Conage, 1988; Santos & Andrade, 1988, e Lacerda, 2008.

10 Ver a respeito Ação pela Cidadania, 1989, 1990; Selau & Verdum, 1989; CCPY, 1991; Pithan, 
Confalonieri & Morgado, 1991, e Selau, 1990a, 1990b, 1991.

11 Os decretos n. 97.545 (Flona Roraima) e 97.546 (Flona Amazonas) foram publicados no Diário 
Oficial da União em 2 de março de 1989. Ver a respeito em Albert, 1991; Ramos, 1993; Albert 
& Le Tourneau, 2005, e Bigio, 2007: 256-305. O historiador Elias dos S. Bigio incorpora e faz 
uso na sua análise de uma série de documentos institucionais a que possivelmente poucas 
pessoas tiveram acesso.

12 Em setembro de 1970, por meio das portarias n. 337 (02/09/1970) e n. 340 de 14/09/1970, o 
presidente da Funai, general Bandeira de Mello, criou o Grupo de Trabalho Funai-Transama-
zônica, coordenado pelo antropólogo Eduardo Galvão, do Museu Paraense Emílio Goeldi. Pela 
Fsesp participava o médico Abel Tenório de Souza Rocha. Sobre a atuação do Sesp (a partir de 
1960 Fsesp) junto às populações indígenas, ver Sousa, 2011. Sobre a atuação de antropólogos 
no Sesp/Fsesp, ver Figueiredo, 2004, 2009, 2014.

13 Em 13 de outubro de 1991, por meio da resolução n. 11, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) 
criou a Comissão o Intersetorial de Saúde do Índio (Cisi), com a atribuição de assessorá-lo na 
elaboração de princípios e diretrizes de políticas governamentais no campo da saúde indígena. 
Sua composição inicial não previa a participação de representantes indígenas, o que foi alterado 
pelos próprios membros da Cisi, de forma a que representantes de organizações indígenas 
pudessem ter assento, voz e voto nas reuniões da comissão.
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