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No Brasil, a reforma constitucional do final da década de 1980 garantiu 
a universalidade do direito à saúde (Paim et al., 2011). O chamado movimento da 
Reforma Sanitária, gestado na década de 1970 a partir da atuação de entidades da 
sociedade civil, articulando movimentos sociais, profissionais da saúde e academia, 
foi o impulsionador dessa conquista baseada nas discussões sobre a reformulação 
do sistema nacional de saúde (Cohn, 1989; Paim et al., 2011; Paim, 2008).2 

Nesse período, de resistência à ditatura e retomada da democracia, as 
populações indígenas lutavam pelo reconhecimento de sua existência como sujeitos 
de direitos e pela demarcação de seus territórios. Quando se instaura o processo 
constituinte, o emergente movimento indígena de representatividade nacional (ver 
capítulo de Magalhães nesta coletânea) articula seus aliados para a proposição e 
aprovação de uma emenda popular acerca dos direitos dos índios (Cunha, 2018). 
Essa proposição constitucional foi defendida no plenário do Congresso por Ailton 
Krenak, da União das Nações Indígenas (UNI), respaldado pela presença de aproxi-
madamente quatrocentos indígenas no Congresso Nacional ao longo das votações 
na Assembleia Nacional Constituinte (Bicalho, 2010).

O debate na Constituinte em 86-87 é quando muitos indígenas de diferentes povos 
conseguem vocalizar a sua visão do Estado brasileiro, da ideia do Brasil. Agora os 
indígenas começam a botar em questão o direito dos seus territórios históricos 
serem respeitados e reconhecidos. Nós discutimos durante mais de dois anos 
aquele princípio que está no artigo 231 da Constituição, aquele primeiro capítu-
lo, onde ele diz o que são, ao mesmo tempo, essas identidades chamadas “povos 
indígenas” e os lugares onde essa gente habita. Cria uma profunda identidade 
entre povo e território, que fica indissolúvel. A nossa afirmação como identidade, 
como povos, e uma reafirmação de direitos nossos, que nós chamamos de direitos 
históricos. (Entrevista de Ailton Krenak, 2018)

A Constituição de 1988 inaugurou novos marcos para a relação do Estado 
com os povos indígenas, baseados em direitos originários, territoriais e sociocultu-
rais (artigos 231 e 232), e propiciou as bases para a formulação de uma política de 
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saúde específica para essa população. Assim, em 1999, com a lei n. 9.836, conhecida 
como Lei Arouca, foi criado o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no âmbito 
do Sistema Único de Saúde, o SasiSUS (Coelho & Shankland, 2011; Garnelo, 2014; 
Langdon, 2010; ver capítulo de Machado e Garnelo, nesta coletânea). No contexto 
mundial, essa é uma das primeiras experiências de política pública direcionada aos 
povos indígenas num sistema de saúde universal. 

Historicamente, no Brasil os povos indígenas foram marginalizados e 
invisibilizados nas políticas de saúde (Cardoso et al., 2012). Ademais, a perspectiva 
de que as populações indígenas iriam inevitavelmente desaparecer ou homoge-
neizar-se na sociedade nacional (Santos et al., 2019) influenciou esse modelo de 
ações de saúde pontuais e esporádicas, reduzindo-o ao controle de epidemias e ao 
tratamento de determinadas enfermidades endêmicas. 

Dessa forma, a criação do SasiSUS conforma uma radical mudança de 
perspectiva na forma como o Estado responde às necessidades de saúde dos povos 
indígenas, com base no reconhecimento de seu direito à saúde e de sua diversidade 
sociocultural. O subsistema, organizado a partir de 34 Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas (DSEIs), atende à população indígena residente em territórios indígenas. 
Cada DSEI é responsável pela realização de ações de Atenção Primária à Saúde (APS) 
mediante o trabalho de equipes multidisciplinares de saúde, que envolvem agentes 
indígenas de saúde, médicos, enfermeiros, odontólogos, técnicos de enfermagem e 
de saúde bucal. O modelo de atenção deve considerar as especificidades linguísticas, 
socioculturais e geográficas dos territórios indígenas, e as ações de saúde devem 
se articular com os conhecimentos, práticas e especialistas indígenas de saúde. 
Cada distrito conta com uma estrutura denominada Conselho Distrital de Saúde 
Indígena (Condisi), com 50% de indígenas em sua composição, para acompanhar a 
formulação e monitoramento das ações de saúde. Com esse subsistema, busca-se 
responder tanto à necessidade de superar a marginalização dos povos indígenas 
nas políticas de saúde quanto aos desafios de construir um modelo de atenção que 
respeite a sua diversidade e suas especificidades socioculturais. 

Apresento aqui um recorte da pesquisa Saúde dos Povos Indígenas no 
Brasil: perspectivas históricas, socioculturais e políticas (Ensp/Fiocruz), procurando 
compreender de forma mais profunda o percurso de eventos e discursos, que, no final 
da década de 1980, levou à estruturação de um subsistema específico para povos 
indígenas no Sistema Único de Saúde (SUS). Naquele contexto, houve convergên-
cia entre o discurso colocado pela Reforma Sanitária e as pautas indigenistas, com 
destaque para o conceito ampliado de saúde, a democratização e a centralidade do 
território na sua determinação. Por outro lado, a divergência do movimento indí-
gena com a vertente municipalista da saúde se desdobra na defesa do modelo de 
distritalização para a organização da saúde indígena, que tinha ampla legitimidade 
no âmbito da Reforma Sanitária. 
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A formulação dos discursos sobre a mudança da    
política de saúde direcionada aos povos indígenas

Desde a década de 1960, ampliaram-se as evidências das consequên-
cias dramáticas para comunidades indígenas das estratégias de interiorização do 
Estado e de projetos de desenvolvimento que resultaram em mortes, epidemias e 
extermínio de alguns povos (Davies, 1977; Ramos, 1993). Esses episódios levaram 
lideranças indígenas e organizações sociais que atuavam em defesa dos povos 
indígenas, como a Comissão para Criação do Parque Yanomami (CCPY), a Comis-
são Pró-Índio (CPI) e o Conselho Indigenista Missionário (Cimi),3 entre outros, a 
estabelecer parcerias com profissionais da saúde, particularmente médicos, insti-
tuições de saúde e universidades. 

Olha, não existia um serviço de atenção à saúde organizado, o que existiam eram 
esses atendentes de enfermagem, uma caixa de medicamentos, em alguns lugares, 
algumas coisas que eles usavam, mas não havia vacinação, não havia nada. E a 
CCPY vinha já desde antes da minha chegada, desde 82, preocupada em fazer 
um serviço de saúde, principalmente em vacinar todo mundo, que tinha sido uma 
experiência bem traumática dos fundadores da CCPY com a abertura da Perime-
tral Norte, na década de 70. Então, obviamente, procurávamos ter um censo e 
vacinar o maior número de pessoas possível. E, por outro lado, alguns lugares da 
periferia da terra Yanomami, onde há malária, tuberculose, por causa do garim-
po, das frentes de atrações que existiam. (Entrevista de Marcos Pellegrini, 2018)

Esses profissionais da saúde passam a desenvolver ações em diversos ter-
ritórios indígenas e a atuar também como um grupo de apoio técnico para subsidiar 
as proposições sobre saúde e a Reforma Sanitária. Ao mesmo tempo, a Fundação 
Nacional do Índio (Funai), até então responsável pelas ações de saúde direcionadas 
aos povos indígenas, elabora convênios com instituições como hospitais, a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e universidades para ampliar e fortalecer as ações de saúde 
em alguns territórios (ver capítulo de Selau nesta coletânea). Em algumas regiões 
houve muitas articulações para desenvolver ações de saúde em conjunturas de 
epidemias em povos indígenas, como é o caso do território Yanomami (ver capítulo 
de Athila nesta coletânea).

Os povos Yanomami, localizados na fronteira entre o estado de Roraima 
e a Venezuela, foram assolados por epidemias de sarampo na década de 1960, 
quando da construção da rodovia Transamazônica, e posteriormente, na década 
de 1980, atingidos por uma epidemia de malária gerada pela invasão garimpeira 
(Ramos, 1993). Esses dois eventos provocaram respostas de organizações sociais de 
apoio aos Yanomami, com intensa articulação política entre antropólogos, médicos, 
agentes de governo, organismos internacionais, na busca de proteção do territó-
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rio e da saúde desses povos (ver capítulo de Athila nesta coletânea). A CCPY foi 
a grande mobilizadora, e utilizou os dados sobre epidemias e relatórios de saúde 
como argumentos para defender a demarcação do território Yanomami. Essa orga-
nização firmou convênios com a Funai, com o apoio de médicos da Escola Paulista 
de Medicina (EPM), atual Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que desde 
1965 tinha parceria com a Funai para desenvolver ações regulares de vacinação 
e assistência médica no Parque Indígena do Xingu (Baruzzi & Junqueira, 2005). 

Ao longo da década de 1980, atores indígenas e indigenistas vinham 
apontando a fragilidade da Funai na execução das ações de saúde. Essa dificuldade 
era reconhecida pelo próprio órgão, que entre 1984 e 1985 organizou três even-
tos, com a participação de diversos atores, para tratar da saúde dos povos indíge-
nas: o Encontro sobre Problemas Indígenas na Área de Saúde, em São Paulo em 
1984; o Encontro sobre Saúde Indígena, em 1985 no Rio de Janeiro; e o Simpósio 
Alternativas sobre Saúde Indígena, também em 1985, em Brasília (Pontes et al., 
2019). Esses eventos tiveram a participação de técnicos da Funai, profissionais 
e representantes de serviços e órgãos ligados ao setor Saúde, organizações não 
governamentais, acadêmicos e pesquisadores e representantes indígenas. 

Nos relatórios desses eventos da Funai é possível observar a crítica ao 
modelo da assistência à saúde prestada aos indígenas, por sua perspectiva curati-
vista, que estaria levando “os indígenas a adquirir o hábito do consumo indiscri-
minado de medicamentos em detrimento de sua medicina natural” (Funai, 1985a: 
2); pela reduzida preocupação com as questões abrangentes que afetavam a vida 
dos povos indígenas, pois “a problemática de saúde e da doença do índio não deve 
se restringir à concepção empirista e mecanicista de doença” (Funai, 1985b: 1); 
e pela ação da EVS (Equipe Móvel de Saúde) da Funai, que, na maioria das suas 
administrações regionais, tem tido o seu custo elevado, “com baixíssimo benefício 
para a promoção da saúde” (Funai, 1985b: 6). 

Apesar de neles se afirmar a necessidade de uma avaliação detalhada 
sobre o “estado de saúde das nações indígenas e da atuação da Divisão de Saúde 
da Funai” (Funai, 1985a: 2), esses encontros geraram a formulação de proposições 
para uma nova política de saúde para os povos indígenas (Pontes et al., 2019), 
que deveria

ser desenvolvida centrada na participação ativa do grupo tribal na produção de 

sua saúde; no reconhecimento da eficácia dos processos terapêuticos naturais; na 

não apenas medicalização do índio; no atendimento a nível primário, secundário 

e terciário (uma visão sanitária antes que exclusivamente curativa); no estabele-

cimento de atendimentos prioritários; no recrutamento e na seleção de pessoal 

médico e paramédico possuidores de conhecimentos na área antropológica e na 

funcionalização do pronto atendimento emergencial. (Funai, 1985a: 4-5)
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O reconhecimento de pressupostos amplos para essa nova política “a 

partir do conceito abrangente de saúde como um bem-estar físico, social e mental” 

(Funai, 1985b:1) implica a proteção dos territórios indígenas e a revisão da política 

e do órgão indigenista no país. Essas formulações ecoavam diretrizes indicadas pela 

Conferência de Alma-Ata (OMS, 1978) e aquelas da Reforma Sanitária brasileira 

(Paim, 2008), como a ênfase na atenção primária, a utilização dos recursos locais 

e maior participação comunitária. Portanto, tanto as questões quanto as soluções 

propostas no âmbito da temática de saúde indígena, no início da década de 1980, 

dialogaram diretamente com pontos estratégicos da Reforma Sanitária, o que, me 

parece, decorreu da circulação dos atores indigenistas nos espaços deste movimento, 

com compartilhamento de ideias, valores e referenciais teóricos. 

Diálogos entre Reforma Sanitária e indigenismo

Nas entrevistas e análises documentais, pude identificar dois elementos de 

aproximação favorável entre movimento indígena e indigenista e Reforma Sanitária: 

a existência de atores com dupla militância e a participação indígena na agenda do 

movimento sanitarista.

 O movimento da Reforma Sanitária se gesta na década de 1970, a partir 

de críticas ao sistema de saúde vigente no país, da preocupação com o cenário epi-

demiológico de desigualdades e da defesa da universalidade do direito à saúde, da 

justiça social e da equidade (Cohn, 1989; Escorel, 2015). Se, inicialmente, se situa 

nos departamentos de medicina preventiva e social das faculdades de medicina, 

na década de 1980 se fortalece com a atuação de entidades da sociedade civil, 

particularmente da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 

(Abrasco), criada em 1979, e do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), 

criado em 1976. O Cebes, que agregava academia e profissionais da saúde, foi o 

responsável pela publicação da revista Saúde em Debate, importante espaço das 

discussões técnico-políticas do período acerca das novas perspectivas para o campo 

(Cohn, 1989; Escorel, 2015), que viria a consolidar as primeiras proposições sobre 

saúde indígena (Cebes, 1988). 

Diversos profissionais da saúde entrevistados pela pesquisa referiram estar 

ativamente envolvidos com a Reforma Sanitária brasileira. Ao longo da década de 

1980, esse movimento organizou diversos eventos e a implementação de experiên-

cias de reorganização de serviços de saúde, que foram fundamentais para a difusão 

de seu ideário e a formação de profissionais da saúde, lideranças de movimentos 

sociais e acadêmicos comprometidos com suas pautas. 
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Então, o que a gente começou no Xingu tinha a ver com o ideário do próprio 
movimento da Reforma Sanitária. Quer dizer, a gente participou ativamente do 
movimento da Reforma Sanitária, dentro do que a gente conseguia participar. Eu 
era aluno, depois residente, mas vinha toda aquela discussão acumulada dos sis-
temas locais, dos distritos sanitários. Da ação com a atenção primária no centro, 
a centralidade da atenção primária. A participação da comunidade, todas essas 
ideias que vinham sendo gestadas na América Latina e no Brasil no movimento 
sanitário; quer dizer, a gente “bebeu” disso tudo, e é isso que a gente tem que 
pensar aqui. (Entrevista de Douglas Rodrigues, 2018)

Ao mesmo tempo, as organizações indigenistas buscaram parcerias com 
instituições de saúde pública, como a Escola Paulista de Medicina e a Fiocruz, para 
assessoria na execução das ações de saúde e na análise da situação de saúde dos 
povos indígenas. Assim, um conjunto de atores envolvidos nas discussões sobre a 
reformulação do sistema nacional de saúde foi convocado a atuar na pauta indige-
nista e teve papel estratégico na tradução dos interesses e discursos indigenistas 
para o âmbito da Reforma Sanitária. 

Então nós começamos esse trabalho no Cimi, fazendo um levantamento das áreas 
onde o Cimi trabalhava e quais eram as incidências maiores e as necessidades 
mais gritantes que as comunidades tinham, então, se fez esse levantamento e 
eu tive ajuda, além de eu já ter tido feito o curso de saúde pública, eu tive ajuda 
de uma equipe que se formou na Fiocruz, a gente teve muita colaboração desse 
pessoal, e na parte técnica teve a colaboração do Hospital Pio X [em Ceres, Goiás]. 
(Entrevista de Ernilda Souza do Nascimento, 2018)

Essa aproximação de profissionais da saúde que atuavam em territórios 
indígenas com a o movimento sanitarista provavelmente potencializou a participação 
de indígenas e indigenistas nos seus eventos. O processo de mobilização social da 
8ª Conferência Nacional de Saúde (8ª CNS) foi fundamental para essa aproximação, 
pois seus preparativos envolveram a articulação com os movimentos populares, 
sociais, sindicais. 

A 8ª CNS ocorreu em março de 1986 e teve Sergio Arouca como um dos 
grandes articuladores e presidente. Escorel (2015) destaca que a 8ª CNS era vista 
como uma pré-Constituinte da saúde, visto que em 1985 havia já sido criada a 
comissão para elaborar o anteprojeto constitucional, que iniciaria seus trabalhos 
em 1987. De forma que o relatório final da 8ª CNS representa significantemente 
o conteúdo aprovado no capítulo da Saúde na nova Constituição, de 1988. É na 8ª 
CNS que nossos entrevistados situam a articulação de indígenas e não indígenas 
para a organização de um evento específico voltado para a reformulação da política 
de saúde indígena. Essa proposta se concretiza com a realização, em novembro de 
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1986, da 1ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio (1ª CNPSI), que 
contou com participação de lideranças indígenas e da UNI. 

em 86, na 8ª Conferência Nacional [de Saúde], já houve uma participação das 
lideranças indígenas em Brasília, eles questionavam a situação de saúde das po-
pulações indígenas no Brasil, eles queriam que também a gente pudesse discutir, 
fazer uma reunião pra discutir a situação, avaliar a situação da saúde da população 
indígena. (Entrevista de Zezinho Kaxarari, 2019)

A 1ª CNSPI foi organizada como um evento temático da 8ª CNS, de modo 
que Sergio Arouca participou da sua mesa de abertura. A 1ª CNSPI é considerada 
o marco fundador da construção do SasiSUS e de suas diretrizes. A partir desse 
momento, a saúde indígena vai se articular e se desdobrar nos eventos e propostas 
voltados para a criação do SUS. Considero que essa articulação foi bem-sucedida, 
pois movimentos indigenista e sanitarista compartilhavam reflexões comuns. 

Paim (2008) ressalta que a Reforma Sanitária tinha como pressupostos: 
1) conceito ampliado de saúde; 2) articulação entre assistência, prevenção, 
proteção e recuperação; 3) saúde como direito de todos e dever do Estado; 4) 
acesso universal e igualitário; 5) implementação do SUS com comando único em 
cada esfera de governo; 6) regionalização e hierarquização da rede de serviços; 
7) distritalização; 8) gestão colegiada. 

Como movimento de natureza política, a Reforma Sanitária visava a um 
processo amplo de recuperação da cidadania após duas décadas de um regime ditato-
rial.4 A ideia de democratização da saúde estava baseada no ideal de que as reformas 
da saúde estivessem subordinadas às conquistas mais amplas da sociedade, como 
a mudança das relações entre Estado e sociedade, com maior participação social 
nas políticas públicas e a superação do clientelismo (Paim, 2008). Nesse sentido, 
considero haver aproximação entre ideais dos movimentos sanitarista, indígena 
e indigenista. Se, conforme Escorel (2015) destaca, a 8ª CNS era vista como uma 
pré-Constituinte da saúde, os atores indígenas e indigenistas entendiam que a nova 
política de saúde implicava uma nova relação do Estado com os povos indígenas, 
que deveria ser inscrita na nova Constituição. Em seu discurso na mesa de abertura 
da 1ª CNPSI, Sergio Arouca expressa esse entendimento:

A questão da cidadania envolve o respeito à história e à cultura de cada grupo 

dentro da nossa sociedade (...). Assim, cada um dos temas da 8ª Conferência define 

tarefas maiores que a simples reorganização do sistema de saúde (...) encarando 

de uma forma séria, digna e respeitosa questões como a do índio, porque na de-

mocracia que queremos é fundamental tratar de questões como a dos índios, com 

toda a dimensão social, técnica e científica. (Arouca, 1986a: 2)
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Nos documentos apresentados pelo Cimi e pela UNI (ver os capítulos de 
Welper e de Magalhães nesta coletânea) para subsidiar as discussões da 1ª CNPSI, 
observamos claramente esse posicionamento: “O reconhecimento do caráter pluriét-
nico do Estado brasileiro, na próxima Constituinte, é a garantia de continuidade de 
existência dos 180 povos e do direito de decidir sobre o seu próprio destino” (UNI, 
1988: 8) e “Efetivamente não haverá Estado democrático algum no Brasil sem a 
garantia do reconhecimento da plurietnicidade do país e encontrados integralmente 
os direitos indígenas” (Cimi, 1988: 11). 

O relatório final da 1ª CNPSI marca em seus preâmbulos a intenção de 
que “a cidadania plena, assegurando todos os direitos constitucionais, seja reco-
nhecida como determinante do estado de saúde” (Brasil, 1986a: 1). Dessa forma, 
também na pauta indígena se articulava a ideia de democratização da saúde. Essa 
formulação se desdobra na reivindicação da participação ampla da sociedade nas 
definições das políticas de saúde. A Reforma Sanitária se articulou com os movi-
mentos populares, sociais e sindicais, que se envolveram em encontros estaduais 
e participaram ativamente da etapa nacional da 8ª CNS. Essa perspectiva era com-
partilhada pelos movimentos indígena e indigenista, cuja pauta incluía a superação 
da tutela dos povos indígenas pelo Estado, que os considerava incapazes para o 
exercício da cidadania. 

Dessa forma, as proposições da UNI e do Cimi para a 1ª CNPSI afirmam a 
necessidade de garantir a participação indígena na formulação, execução e avaliação 
das ações de saúde, diretriz que vai constar no relatório final da conferência (Brasil, 
1986a). Segundo Ailton Krenak, nos preparativos para a organização da 1ª CNSPI 
a ampla participação indígena foi negociada com o Ministério da Saúde: 

Quando nós fomos consultados pelo Ministério da Saúde, com a iniciativa de reali-

zar essa conferência sobre saúde indígena, a primeira questão que nós apontamos 

é que não era possível discutir e montar um programa ou definir diretrizes, mesmo 

que gerais, para a questão da saúde, alheio ao que estava ocorrendo no cotidiano 

das aldeias. Era necessário viabilizar uma participação indígena na conferência. 

(Krenak, 1986)

Outro pilar da Reforma Sanitária é a reconfiguração do campo de 
conhecimento da saúde, de modo a ressaltar: 1) os determinantes sociais da saúde; 
2) a retomada das dimensões econômicas, políticas e sociais das práticas de saúde; 
e 3) a rearticulação das dimensões assistencial e de saúde pública. Essas formulações 
resultaram em um novo campo de conhecimento, denominado saúde coletiva (Cohn, 
1989), que dialogava com pensadores latino-americanos (Escorel, 2015).

Diversos autores contribuíram para a conformação do conceito ampliado 
de saúde, como Vaitsman (1992: 171), para quem esta “é produzida dentro de 
sociedades que, além da produção, possuem formas de organização da vida cotidiana, 
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da sociabilidade, da afetividade, da sensualidade, da subjetividade, da cultura e 
do lazer, das relações com o meio ambiente”. Essa é uma abertura importante 
para a inclusão das especificidades indígenas nesse âmbito, pois “a saúde indí-
gena das nações indígenas (sic) é determinada num espaço e tempo histórico e na 
particularidade do seu contato com a sociedade nacional, pela forma de ocupação 
do seu território e adjacências” (Brasil, 1986a: 1). 

É interessante observar que sanitaristas que, como Sergio Arouca, não 
tinham uma trajetória de atuação entre povos indígenas foram capazes de reco-
nhecer que “saúde é terra” para essas populações (Arouca, 1986a, 1986b). Além 
de diretrizes organizacionais da atenção à saúde dos povos indígenas, o relatório 
da 1ª CNPSI afirma que a saúde indígena implica a “autonomia, a posse territorial 
e o uso exclusivo pelas nações indígenas” de suas terras (Brasil, 1986a: 1). 

A saúde não é só dar medicamento ou trazer pra Rio Branco quando está doente, 
assim estamos trabalhando a doença, não trabalhando a saúde. A saúde é um 
bem-estar, é terra demarcada, é viver bem, é não ter invasão nas nossas terras, um 
monte de coisa que está sendo aperfeiçoada. (Entrevista de Chico Apurinã, 2019)

Outras particularidades da saúde para os povos indígenas são destacadas 
no relatório da 1ª CNPSI, como a influência do histórico de contato de cada povo 
com a sociedade nacional e a importância do “respeito e reconhecimento das for-
mas diferenciadas das nações indígenas no cuidado com a saúde” (Brasil, 1986a: 
2). Todas essas especificidades justificaram a proposta de formulação de um sub-
sistema integrado ao SUS.

Eu tive a compreensão de que aquele esboço não podia simplesmente capturar a 
nossa ideia do que era cuidado. A ideia do cuidado como saúde. Que ele não podia 
ser capturado por aquele desenho do Sistema Único de Saúde universal. Que ele 
tinha que ter um subsistema. (Entrevista de Ailton Krenak, 2018)

Até 88 a gente já tinha uma experiência de trabalho das comunidades indígenas 
em que o sistema público nunca iria atender à real necessidade das populações 
indígenas; teria que ter algum mecanismo, alguma coisa própria, um sistema 
próprio que pudesse atender a nossa população, primeiro pela localização das 
comunidades indígenas de difícil acesso, distante da área urbana, então tinha toda 
uma situação geográfica que não tinha condições de setor público atender a nossa 
comunidade. Primeiro que tinha que levar em conta nossos direitos específicos, 
nos atender como nós somos. Então a partir de 88 houve essa manifestação da 
liderança em assembleias e em eventos, de que o governo tinha que dar atenção 
para a gente conforme a nossa necessidade. (Entrevista de Zezinho Kaxarari, 2019)
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Reorganização do modelo de atenção e a distritalização: 
embates com a proposta de municipalização do SUS

Atualmente, a organização do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 
tem como base a existência de 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs). 
Em que pesem os questionamentos, nas últimas conferências nacionais de Saúde 
Indígena, acerca da sua organização e delimitação (Brasil, 2007, 2015) ou das pes-
quisas que demonstram as limitações na sua capacidade de atender às necessidades 
de saúde das populações indígenas (Cardoso, 2015; Garnelo, 2014), há um consenso 
no movimento indígena sobre a defesa desse modelo para a organização do SasiSUS. 
A implantação de distritos sanitários em territórios indígenas se iniciou, em 1991, 
com o Distrito Sanitário Yanomami (DSY), antes da regulamentação desse subsis-
tema, em 1999 (ver capítulo de Athila nesta coletânea). Vejamos como a proposta 
de distritalização, como alternativa à municipalização para a saúde indígena, se 
consolida no âmbito da Reforma Sanitária. 

O movimento da Reforma Sanitária visava à universalização da saúde, e 
para isso desenvolveu ao longo da década de 1980 estratégias para a ampliação 
do acesso e interiorização das ações de saúde. Essas estratégias levaram ao desen-
volvimento de experiências práticas que foram fundamentais para a formação de 
lideranças dos movimentos sociais, profissionais da saúde e acadêmicos envolvi-
dos com a Reforma Sanitária (Escorel, 2015, 1999; Paim, 2008). A proposta de 
implementação de distritos sanitários surge nas proposições da APS no contexto 
internacional, principalmente da estratégia denominada Sistemas Locais de Saúde 
(Silos), difundida pela Organização Pan-Americana da Saúde, a Opas (Mendes, 
1999a). Assim, a distritalização, no final da década 1980, tinha grande legitimidade 
no âmbito da Reforma Sanitária, que foi fundamental para sua adoção como base 
da organização do subsistema de saúde indígena, mas também como contrapro-
posta à municipalização.  

A temática da reorganização dos serviços de saúde se desenvolveu ao longo 
do século XX impulsionada por diversos desafios, dentre os quais destaco a pressão 
social crescente por resposta dos Estados nacionais às necessidades de saúde da 
população e à denominada “crise da medicina científica” como modelo hegemônico 
(Silva Jr., 2006). Na década de 1960, na busca por respostas para esse contexto, a 
Opas organiza reuniões em que se recomenda que se organizem sistemas nacio-
nais de saúde (OPS, 1992). Na década de 1970, começa a se fortalecer no cenário 
internacional a proposta de sistemas descentralizados de serviços em níveis de 
atenção, produto das ideias formuladas pela medicina preventiva e pelo resgate do 
chamado Relatório Dawnson (Fausto & Matta, 2007). Na busca por intervir antes do 
aparecimento das doenças ou de maneira precoce, a medicina preventiva subsidia a 
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ideia de um nível primário de atenção e a de que os serviços devem estar próximos 
do cotidiano das pessoas (Fausto & Matta, 2007). 

O fortalecimento da APS ocorre a partir da Conferência Internacional 
sobre Atenção Primária de Saúde, realizada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) em 1978. Destacamos na sua formulação a centralidade do território local, 
caracterizado como “lugares onde pessoas vivem e trabalham”, para priorização 
dos problemas e das ações de saúde, as quais deveriam ser desenvolvidas com 
participação comunitária (OMS, 1978: 3-4). A APS se torna a estratégia prioritária 
para ampliação do acesso e reorganização dos serviços nacionais de saúde difundida 
pela OMS, mas é permeada pela tensão entre um enfoque integral e outro seletivo 
de suas ações (Fausto & Matta, 2007). 

Na América Latina, durante a década de 1980 enormes grupos popula-
cionais ainda continuavam sem acesso a serviços de saúde, e o quadro epidemio-
lógico se agravava num contexto de crise econômica (OPS, 1992). Nesse momento, 
a estratégia Silos é apresentada na 22ª Conferência Sanitária Pan-Americana de 
1986 e ratificada pela resolução XV da 33ª reunião do Conselho Diretivo da Opas 
em 1988 (Silva Jr., 2006). Os Silos são apresentados como estratégia para reorga-
nização dos sistemas nacionais de Saúde, para atingir a meta Saúde para Todos no 
Ano 2000. Na sua definição, destaca-se também a ênfase na dimensão territorial, 
que é tanto organizativa, como unidade da estrutura do serviço, quanto política, 
por propor desconcentração do poder decisório na saúde:

... um Sistema Local de Saúde deve contemplar a estrutura político-administrativa 

de um país, definir-se em um espaço populacional determinado, ter em conta 

todos os recursos para a saúde e desenvolvimento social existentes neste espaço, 

responder aos processos de descentralização do Estado e do setor de saúde, às ne-

cessidades da população e à estrutura da rede de Serviços de Saúde e organizar-se 

para facilitar a condução integral de ações. (OPS, 1990 apud Silva Jr., 2006: 62). 

A proposta dos Silos dialoga diretamente com o contexto do final do 
período ditatorial de vários países na América Latina, no qual as mudanças políticas 
nacionais ressoavam nas discussões sobre as políticas de saúde, evocando maior 
participação social e a desconcentração do poder do nível central para as instâncias 
municipais: “o desenvolvimento dos Silos deve constituir-se como uma resposta do 
setor saúde aos processos de redemocratização e descentralização de cada Estado” 
(OPS, 1989: 69, tradução minha).

A partir de 1987, a Opas organiza reuniões, oficinas e grupos de trabalho 
para desenvolver os aspectos teóricos e metodológicos dos Silos em toda a Amé-
rica Latina. Nas suas “Orientações estratégicas e prioridades programáticas para 
a Organização Pan-Americana da Saúde para o quadriênio 1991-1994”, afirma 
como meio fundamental para a reorganização do setor Saúde o fortalecimento e 
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desenvolvimento dos Silos (OPS, 1990). É importante registrar que em 1993 a 
Opas propõe a estratégia Silos como modelo para a atenção à saúde das populações 
indígenas (OPS, 1993).

No Brasil, a proposta dos Silos é catalisada pela representação da Opas 
no país, por meio de seu Programa de Desenvolvimento de Serviços de Saúde. 
O representante da Opas no Brasil, Eugênio Vilaça Mendes, é o responsável pela 
reelaboração da proposta dos Silos em distritos sanitários, que já vinha se desen-
volvendo no âmbito da Reforma Sanitária brasileira (Silva Jr., 2006). Mendes 
(1999a) relata que, a partir de 1988, a representação da Opas no Brasil promove 
a implantação dos distritos sanitários no país. Inicialmente, entre 1988 e 1989, 
sua ação se concentrou na “difusão da ideia de distritos sanitários”, por meio de 
eventos e publicações, e, a partir do final de 1989, a Opas financiou projetos 
de secretarias estaduais e municipais de Saúde para a implantação desses distritos, 
que avançou de forma mais significativa na Bahia e em São Paulo (Mendes, 1999a). 
Dessa forma, no final da década de 1980 essa estratégia estava nacionalmente 
propagada como forma de proceder à reorganização das práticas de saúde no nível 
local (Mendes, 1999a). 

Nesse mesmo período, se consolida na Reforma Sanitária a importância 
da descentralização na execução das ações de saúde como estratégia para o novo 
sistema nacional de saúde. O relatório da 8ª CNS preconiza: “descentralização na 
gestão dos serviços”, “regionalização e hierarquização das unidades prestadoras de 
serviços”, “participação da população” e “fortalecimento do papel do município” 
(Brasil, 1986b). 

Depois dessa conferência, a Comissão Nacional da Reforma Sanitária apre-
senta o “distrito sanitário como unidade operacional básica do Sistema Nacional de 
Saúde” (CNRS, 1987: 18). A noção de distrito sanitário é considerada estratégica, 
pois articula os conceitos de regionalização, hierarquização e universalidade com 
uma “definição clara de responsabilidade de uma autoridade sanitária quanto à admi-
nistração da ‘questão da saúde’ em relação a determinada população, localizada em 
uma certa área geográfica” (CNRS, 1987: 18). Quando é aprovada a lei n. 8.080/90, 
que cria o Sistema Único de Saúde, estabelece-se que os municípios poderão se 
organizar em “distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas 
voltadas para a cobertura total das ações de saúde”. Ou seja, a distritalização passa 
a ser uma proposta com legitimidade jurídica no âmbito do SUS.

Entretanto, ao longo das décadas seguintes, os distritos sanitários não se 
consolidam no SUS, mas a noção de responsabilidade sanitária pela população de 
determinado território vai permanecer, e se fortalece a proposta de municipalização 
da execução das ações de saúde. Segundo Mendes, a descentralização é um fato 
político de distribuição de poder decisório e, na saúde, os discursos em torno dela 
convergiram para o processo de municipalização: “é no espaço social, definido pelo 
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município, que a autoridade sanitária tem endereço certo e sabido e onde adquire 
rosto visível e acessível aos cidadãos” (Mendes, 1999b: 115). Dessa forma, em 1992 
a municipalização se torna o lema da 9ª Conferência Nacional de Saúde, “Muni-
cipalização é o caminho”, e uma das principais bandeiras da implantação do SUS.

Na construção teórico-metodológica da distritalização se destaca o conceito 
de território. Para Mendes (1999b), no que diz respeito aos distritos sanitários, ter-
ritório é algo que vai “além de um território-solo; é, também, território econômico, 
político, cultural e sanitário”, e um território-processo, um “espaço em permanente 
construção, produto de uma dinâmica social onde se tensionam sujeitos sociais 
postos na arena política” (Mendes et al., 1999: 166). Dessa forma, a ideia de dis-
tritalização ressoa num conceito que é também chave da luta indígena, o território 
(UNI, 1988; Cimi, 1988). 

Após a 8ª CNS e a CNPSI, iniciam-se as proposições sobre as alternativas 
para a saúde indígena no processo de implementação do SUS. Em maio de 1989, 
ocorre na Câmara dos Deputados o 4º Simpósio sobre Política Nacional de Saúde, 
Previdência e Assistência Social, tendo como um dos seus tópicos a inclusão dos indí-
genas na Lei Orgânica do SUS (Brasil, 1989). Nesse evento, segundo Varga (1992), 
o grupo de trabalho em saúde indígena propôs a “distritalização diferenciada”, 
utilizando a ideia, afirmada na Constituição, de “territórios tradicionalmente ocu-
pados”, e não subordinados aos limites interestaduais ou intermunicipais. O distrito 
é entendido como novo modelo de atenção à saúde para as populações indígenas, 
que contemplaria “o tratamento diferenciado para cada um desses territórios e sua 
respectiva problemática” (Varga, 1992: 136). 

A proposta de distritalização para a saúde indígena é assim enunciada 
por Ulisses Confalonieri, então pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública: 

Distritalização diferenciada: dar-se-ia através da criação de áreas especiais de 

saúde (Distritos Sanitários) que englobem apenas comunidades indígenas, segun-

do critérios geográficos, demográficos e culturais a serem especificados. O que 

confere um caráter especial a estas áreas (...) é a necessidade de se organizarem 

os sistemas locais de saúde. (Confalonieri, 1989: 445) 

Segundo esse autor, a distritalização tinha como vantagens: 1) visibi-
lizar as relações entre a situação de saúde dos povos indígenas, a ocupação dos 
territórios e as relações de contato com a sociedade envolvente; 2) permitir maior 
flexibilização para a articulação com o restante da rede SUS; 3) implicar maior 
possibilidade de manutenção dos sistemas de crença, valores e cura dos povos 
indígenas; 4) garantir melhor a autonomia, a continuidade das ações e a redução 
de custos mediante a incorporação de trabalhadores na própria comunidade; 5) as 
bem-sucedidas experiências em áreas indígenas no Canadá e nos Estados Unidos 
da América (Confalonieri, 1989). Diferentes atores do período destacam que esse 
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artigo de Ulisses Confalonieri, participante ativo dos fóruns de discussão e das 

ações de saúde indígena no período (Entrevista de Confalonieri, 2018), sintetizava 

as ideias em debate naquele momento. 

Logo após a Constituinte, há uma tentativa de avançar na reformulação da 

política indigenista em vigor no país mediante a revisão do Estatuto das Sociedades 

Indígenas, com o projeto de lei n. 2.057 de 1991,5 articulado pelo Cimi. Esse projeto 

inclui um capítulo específico sobre saúde no qual se propõe que “é assegurada às 

sociedades indígenas a assistência integral à saúde”, cabendo à Fundação Nacional de 

Saúde (FNS, hoje Funasa) implantar os “Distritos Especiais e Autônomos de Saúde” 

(Brasil, 1991: 15-16).

Em 1989 passa-se a incorporar, em diferentes instâncias, a distritaliza-

ção como proposta para a reorganização em saúde indígena. O que permite supor 

que quando estoura, em 1991, a crise sanitária do povo Yanomami em Roraima,6 

o governo se vale da proposta consensual do momento e cria o Distrito Sanitário 

Yanomami (ver capítulo de Athila nesta coletânea). A distritalização tinha legi-

timidade tanto no âmbito da Reforma Sanitária brasileira quanto no movimento 

indígena e indigenista, e a criação desse primeiro distrito foi fundamental para que 

a proposta ganhasse mais apoio e gerasse demanda pela criação de distritos para 

outros povos indígenas.

Na verdade, a formulação da política foi meio paralelamente à implantação dos 
distritos. Ninguém ficou esperando ter a política para sair por aí fazendo distrito, 
foi um negócio “temos que dar uma resposta emergencial”. “O que é que temos? 
Temos o distrito. O que é o distrito?”. Vamos fazendo, vamos fazendo essas re-
uniões. Então foi meio que... a implantação do distrito e a política caminharam 
juntas. (Entrevista de Marcos Pellegrini, 2018)

Assim, a Coordenação de Saúde do Índio da Fundação Nacional de Saúde 

(Cosai/FNS), criada em 1991, assume a coordenação das ações no Distrito Sanitário 

Yanomami (DSY), em parceria com outras instituições. O DSY funciona por vários 

meses até ser oficializado e desencadeia, em outras regiões, a formulação de pro-

postas de planos distritais. 

Por outro lado, a distritalização foi também fundamental como contrapro-

posta do movimento indígena à diretriz da municipalização no SUS. Historicamente, o 

movimento indígena e seus apoiadores defendem que as políticas indigenistas devem 

ser de gestão federal, visto que os conflitos de interesse ocorrem mais amplamente 

no nível loco-regional (Cunha, 2018). Dessa forma, quando a municipalização ganha 

força na 9ª CNS, lideranças indígenas se articulam para defender a distritalização 

como modelo de organização da saúde indígena no SUS:
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Porque o lema na 9ª Conferência Nacional de Saúde, em 1992 (que determinou 
a realização de várias conferências com temas específicos, entre elas a de saúde 
indígena, portanto da 2ª CNSI), foi “A municipalização é o caminho”, a descen-
tralização do SUS [Sistema Único de Saúde]. O grande movimento municipalista 
era quente, na época. E para os índios, existia a certeza que a municipalização 
não era o caminho, eles até fizeram uma grande faixa dizendo “Municipalização 
não é o caminho para a saúde indígena”. Foi muito forte isso. (Entrevista de Alba 
Figueroa, 2018)

... eu acho que a questão do distrito, a ideia de distrito como um território de 
saúde, se encaixou e colou bem porque os territórios indígenas não coincidiam 
com a divisão político-administrativa do país. E o movimento municipalista for-
çando o SUS para o município, os índios não querendo o município, então a saída 
é distrito, um distrito pode ser um pedaço do município, pode ser um pedaço de 
um monte de município, e assim por diante, e aquilo colou. (Entrevista de Douglas 
Rodrigues e Sofia Mendonça, 2018)

Dessa forma, um grupo de lideranças indígenas e indigenistas presen-
tes na 9ª Conferência Nacional de Saúde (1992), inclui em seu relatório final, 
como proposta:

É necessário garantir no SUS atenção integral à saúde dos povos indígenas de 
forma diferenciada, em função das especificidades étnico-culturais e da situação 
[sanitária], com garantia de seus sistemas tradicionais de saúde, por meio da 
criação de distritos sanitários especiais indígenas, diretamente ligados ao Mi-
nistério da Saúde e administrados por Conselhos Indígenas de Saúde. (Brasil, 
1993a: 28, destaque meu)

Nesse evento, o movimento indígena e indigenista obtém apoio para a 
convocação da 2ª Conferência Nacional de Saúde para os Povos Indígenas, que foi 
realizada em Luziânia, GO, entre 25 e 27 de outubro de 1993. É na 2ª Conferência 
que o modelo distrital se consolida. Em todas as etapas regionais preparatórias 
dessa conferência se aprova a implantação dos distritos, o que indicava forte apoio 
nacional à ideia. No relatório dessa conferência, o novo modelo é assim apresentado:

O modelo assistencial para atenção à saúde indígena tem como base o Distrito 
Sanitário Especial Indígena (DSEI). Os DSEI serão formados com base em projeto 
elaborado junto com as comunidades, sob a supervisão dos Núcleos Interinsti-
tucionais de Saúde Indígena (NISI),7 e com consultores técnicos, se necessário, 
definirão as atribuições de cada entidade envolvida. (Brasil, 1993b: 3) 

O processo de distritalização na saúde indígena, mesmo sem uma regu-
lamentação nacional, se amplia com a implantação de outros distritos, como o Dis-
trito Leste Roraima, em 1994 (ver capítulo de Barroso nesta coletânea). A leitura 
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de diferentes planos distritais e relatórios de atividades então elaborados mostra 

que a distritalização é um discurso em ação e que havia, nesse período, diferentes 

perspectivas conformadas pela relação com os serviços de saúde, pela história de 

contato do povo e pelas caraterísticas socioculturais dos grupos de cada região. 

Nos documentos institucionais da Fundação Nacional de Saúde/Ministério 

da Saúde da década de 1990, observa-se a incorporação do discurso pró-distritali-

zação. Entretanto, a Funai ainda se mantém na disputa pela responsabilidade das 

ações de saúde dos povos indígenas, com o decreto n. 1.141/1994. Assim, em 1994 

a Funai propõe na Comissão Intersetorial de Saúde Indígena (Cisi) o “modelo de 

atenção integral à saúde do índio”, cuja operacionalização é, sem qualquer menção 

aos distritos, assim delineada: “as áreas indígenas serão agrupadas por regiões de 

acordo com critérios étnicos, geográficos, epidemiológicos e operacionais de forma 

a se definir áreas de abrangência dos programas de saúde (Piasi)” (Funai, 1994: 

10, destaque meu), ligadas às administrações regionais da Funai. Essa proposta é 

discutida e revisada pela Cisi, mas sua implementação não avança. Essa disputa 

jurídica entre Funai e Funasa permaneceu até 1999, dividindo o movimento indí-

gena, e se resolveu com a promulgação da Lei Arouca (ver capítulo de Machado e 

Garnelo nesta coletânea). 

Apesar desse impasse, a Funasa organiza, em 1998, a Oficina Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas - D.S.E.I.s: gestão, gerência e modelos organiza-

cionais, que segundo Alba Figueroa (Entrevista, 2018) teve um impacto muito 

importante para o encaminhando da política. 

O Workshop (...) reafirma, em linhas gerais, as propostas da II Conferência de 

ações governamentais, garantindo às sociedades indígenas assistência à saúde 

com programas diferenciados. Em janeiro de 1999 a FUNASA inicia a realização 

de uma série de reuniões e debates procurando aprofundar a discussão do modelo 

assistencial baseado em distritos especiais, e, em 05/02/99, através da Portaria n. 

110, cria os Distritos Sanitários Yanomami e Leste de Roraima. (Figueroa, s. d.: 4)

O decreto n. 3.156, de agosto de 1999, altera o decreto n. 1.141, estabele-

cendo a responsabilidade da União com a saúde indígena e sua organização a partir 

dos DSEIs. E em 23 de setembro de 1999, a lei n. 9.836 (Lei Arouca) acrescenta na 

lei n. 8.080 o capítulo V do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, reafirmando 

a estrutura desses distritos sanitários.

Mas, antes desse momento, a Funasa já havia iniciado discussão acerca da 

delimitação dos distritos, com consultoria de Marcio Santilli, do Instituto Socioam-

biental (ISA), instituição com trajetória de produção de informações sobre os povos 

e territórios indígenas, para subsídio dos processos demarcatórios. A princípio, 

conforme as indicações da 2ª CNPSI, a estruturação dos distritos deveria se dar 
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pelos Nisis, que envolveriam os indígenas e outras instituições governamentais 
e não governamentais por região. 

A 2ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, que eu acabei coordenando, definiu 
uma metodologia, a criação dos núcleos [Nisis]. Nos estados que não tivessem ainda 
os distritos definidos, se criavam núcleos. Esses núcleos fariam uma negociação 
pública, ampla, para definir os distritos. Não era em uma oficina em Brasília. 
(Entrevista de István Varga, 2018) 

Entretanto, quando a Funasa avança no processo de estruturação da 
implantação dos DSEIs, essa perspectiva metodológica é abandonada. O processo 
de delimitação dos territórios dos 34 distritos envolveu equipe da Funasa, gestores 
e lideranças indígenas, mas o mapa inicial foi feito por Márcio Santilli, que assim 
descreveu o processo: 

E eu lembro que eu fiz o primeiro distrito, a primeira divisão de distritos, que 
ia numa rota muito distinta da cultura institucional do Ministério, da Funasa na 
época, aquela coisa de plano nacional, estados, uma coisa assim, com burocracia 
federativa, federalizado, de três andares. A gente estava propondo uma organização 
de dois andares, que eram os distritos ligados direto na direção da Funasa (...). 
Portanto, não podiam ser muitos, eu lembro que a gente ficou com esse número 
de 30, porque dá pra administrar numa relação direta, se for 50, já complicou. 
E aí você parte para cima do mapa procurando conciliar relações acumuladas, ou 
afinidades culturais entre povos, e a logística. E fazer um desenho em cima disso. 
E assim foi feito um primeiro desenho que era na mão, uma caneta Bic com uma 
régua, o mapa do Brasil e um mapa de terras indígenas. E esse primeiro desenho, 
depois, sofreu várias modificações. (Entrevista de Marcio Santilli, 2018)

Observa-se que a definição da estrutura dos distritos é permeada por 
questões relativas ao modelo de federalismo brasileiro e da política indigenista. 
O número final de distritos passou por negociação e mudanças. No documento 
“Diretrizes para a elaboração do planejamento estratégico para a política de saúde 
indígena”, de janeiro de 1999, há registro de “aproximadamente 30 territórios 
distritais” (Figura 1), cujos 

territórios estão sendo definidos num processo de construção com as comunidades 

indígenas, profissionais e instituições de saúde. A definição destas áreas está se 

pautando não apenas em critérios técnico-operacionais e geográficos, mas respei-

tando a cultura, relações políticas e distribuição demográfica. (Funasa, 1999: 5) 
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Figura 1 – Localização dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas propostos pela 
Funasa em janeiro de 1999

Fonte: Funasa, 1999.

Em fevereiro de 2000, o documento Informe de Saúde Indígena da Funasa 
já apresenta os 34 DSEIs que vigoraram até aquele momento. O que permite 
estabelecer que houve um período de um ano de negociação para a delimitação 
dos distritos. Há evidências de que houve reuniões com diversos atores e com 
lideranças indígenas para a delimitação dos distritos. Ubiratan Moreira, gestor do 
Departamento de Saúde Indígena (Desai/Funasa), responsável pela implantação 
dos distritos, relata que durante “1998 realizamos 15 encontros regionais, com a 
presença marcante de lideranças indígenas. Esses eventos reuniram quase 3 mil 
pessoas”. Ubiratan relata a negociação com os Xavante:

Em uma discussão recente, por exemplo, passamos quatro dias em Barra do 

Garças, conversando com 110 caciques Xavante, e alguns deles disseram: “Que-

remos o distrito sanitário em Sangradouro”. Eu respondi: “Não, não estamos aqui 

para dividir os Xavante, não vamos fazer uma parte do distrito em Sangradouro, 

como uma cunha dentro do povo Xavante, para conseguir colocar em prática a 

nossa proposta. Vamos ter de discutir: o distrito é Xavante, é um povo só e será 

um distrito só, não há razão para que sejam dois ou três”. (...) Discutimos com 

os Xavante até que eles começaram a entender: “Tudo bem, vocês vêm para cá 

e começam a montar o programa. Se funcionar, discutiremos a possibilidade de 

implantar o distrito”. (Moreira, 2002: 104)
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Existem evidências de que houve conflitos na delimitação dos distritos em 
várias regiões do país. Por exemplo, no documento “Distrito Sanitário dos povos 
indígenas de São Paulo e Rio de Janeiro” (1993), os autores defendem a criação 
deste distrito englobando todas as aldeias e etnias dos estados de São Paulo e Rio 
de Janeiro, proposta substituída pela criação do Distrito Litoral Sul, que abrange 
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na região 
Nordeste, a proposta inicial envolvia um único distrito que envolvesse os territó-
rios indígenas de Pernambuco, Alagoas e Sergipe, mas resultou em dois, o DSEI 
Pernambuco e o DSEI Alagoas e Sergipe. 

A Lei Arouca consolida legalmente a estrutura dos DSEIs, mas não detalha 
seu modelo de atenção. Isso será desenvolvido posteriormente, com a criação de 
um grupo de trabalho para formular a Política Nacional de Atenção à Saúde dos 
Povos Indígenas (Pnaspi). É nesse documento, aprovado em 2002, que o modelo 
de atenção dos distritos vai ser detalhado, e definido como

um modelo de organização de serviços – orientado para um espaço etnocultu-

ral dinâmico, geográfico, populacional e administrativo bem delimitado –, que 

contempla um conjunto de atividades técnicas, visando medidas racionalizadas 

e qualificadas de atenção à saúde, promovendo a reordenação da rede de saúde 

e das práticas sanitárias e desenvolvendo atividades administrativo-gerenciais 

necessárias à prestação da assistência, com controle social. (Funasa, 2002: 13)

A Pnaspi revisa o histórico da organização das ações de saúde junto aos 
povos indígenas e incorpora diversas questões, aqui retomadas, dos debates que 
antecederam a formulação da Lei Arouca, tanto as críticas ao modelo de atenção 
implementado pela Funai quanto as proposições voltadas para a APS. Entretanto, 
na sua narrativa sobre o processo de construção do modelo, dá pouco destaque à 
luta e influência tanto do movimento indígena quanto da Reforma Sanitária. 

Convergências e conquistas

As bases progressistas da política de saúde indígena no Brasil provêm de 
sua intrínseca articulação com os movimentos de resistência à ditadura, imbuídos 
de princípios como justiça social e democracia. Apesar de os atores do movimento 
sanitarista, em âmbito nacional, não compreenderem as questões específicas das 
lutas dos povos indígenas, os pressupostos de igualdade social e de reconhecimento 
da diversidade social no país abriram espaço para apoio à causa dessas minorias. 
Atores indígenas e indigenistas transitaram nos espaços da Reforma Sanitária 
produzindo uma tradução das preocupações específicas dos povos indígenas para 
o discurso sanitarista, que as incorporou. 
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Alguns fundamentos da criação do SUS, como a concepção ampliada de 
saúde, a ideia de democratização e ampliação da participação social e a reorganiza-
ção dos modelos de atenção, eram convergentes com as demandas do movimento 
indígena e indigenista. As proposições e articulações na formulação da política de 
saúde indígena, nesse contexto, provêm de diversos setores em um diálogo entre 
especialistas do campo e movimentos indígenas e indigenistas. 

Na virada das décadas 1980-1990, houve uma convergência favorável 
entre a difusão da ideia de Silos pela Opas, a potencialização da proposta de 
distritos sanitários no âmbito da descentralização da Reforma Sanitária e o 
momento dos debates acerca da reorganização das ações de saúde indígena. Nesse 
processo, surgiram argumentos favoráveis para a incorporação do discurso em 
favor da distritalização, da territorialização e da participação social. A necessidade 
de contrapô-la à municipalização no SUS também potencializou a proposta da 
distritalização. A partir de 1991, a distritalização na saúde indígena se torna um 
discurso em ação, fazendo emergir diferentes propostas, e ocorre em paralelo à 
regulamentação do novo subsistema, que só ocorre em 1999. 

Desde a aprovação da Lei Arouca, a distritalização tem sido discutida 
em termos de sua plena implementação, principalmente em relação à gestão e ao 
financiamento, mas nunca foi questionada. Entretanto, a noção de distrito ficou 
restrita a uma delimitação espacial, pouco incorporando as dimensões históricas, 
sociais e culturais. 

A emergência do subsistema de saúde indígena se dá no âmbito da 
Reforma Sanitária brasileira, apoiada na convergência entre diversos pressupostos 
dos dois movimentos. O fato de ter sido construído de forma integrada ao SUS, 
com o reconhecimento de suas especificidades, é uma conquista do movimento 
indígena e indigenista.

Notas

1 Este capítulo foi preparado no âmbito do projeto de pesquisa Saúde dos Povos Indígenas no 
Brasil: perspectivas históricas, socioculturais e políticas, com financiamento concedido a 
Ricardo Ventura Santos pela Wellcome Trust/UK (Projeto n. 203486/Z/16/ Z). A pesquisa foi 
avaliada e aprovada pelo Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (parecer Conep n. CAAE 
61230416.6.0000.5240; informações adicionais sobre o projeto de pesquisa estão registradas 
na Apresentação deste volume. 

O texto baseia-se na análise de material documental e de entrevistas realizadas com atores-
chave na constituição e desenvolvimento do subsistema de saúde indígena, com vistas a 
aclarar o entendimento do contexto político que proporcionou institucionalidade à política de 
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saúde indígena. As entrevistas que subsidiaram sua construção foram feitas com os seguintes 
sujeitos: Ailton Krenak, Alba Figueroa, Douglas Rodrigues, Márcio Santilli, Marcos Antonio 
Pellegrini, Sofia Mendonça, Chico Apurinã, Ernilda Souza do Nascimento e Zezinho Kaxarari. 
O material documental investigado foi obtido pela cópia de acervo da sede em Brasília do 
Conselho Indigenista Missionário (Cimi), por doação do acervo pessoal de Alba Figueroa 
e de Cibele Verani (in memoriam), no acervo digital do Programa de Índio (<http://ikore.
com.br/programa-de-indio>) e em pesquisa bibliográfica. Para outras informações sobre os 
entrevistados citados ao longo deste capítulo, ver Apêndice deste volume.

2 Alguns dos argumentos e pontos abordados neste texto foram aprofundados em outros tra-
balhos: Pontes et al., 2019 e Pontes & Santos, 2020.

3 Essas entidades foram criadas na década de 1970, na conjuntura das repercussões da Decla-
ração de Barbados, 1971, e em resposta ao decreto de Rangel Reis acerca da emancipação dos 
índios, em 1978.

4 “No plano político, o governo Sarney (1985-1990) caracterizou-se por consolidar a transi-
ção democrática, promovendo o estabelecimento de uma nova ordem constitucional, com a 
remoção do denominado ‘entulho autoritário’ e a realização de eleições regulares – em 1985, 
para prefeitos das capitais (...), em 1986, para governadores, deputados estaduais, deputados 
federais e senadores, os dois últimos integrantes do Congresso Constituinte, e em 1989, as 
primeiras eleições diretas para presidente da República desde 1960” (Escorel, 2015: 614).

5 Em documento de 1992, Mirtes Versiani refere o encaminhamento da proposta de Estatuto 
das Sociedades Indígenas elaborado em diálogo com técnicos e antropólogos e encaminhado 
pelo Cimi. Esse projeto de lei vai ser referido nos planos distritais.

6 Crise sanitária produzida pela retirada dos atores e instituições indigenistas de proteção dos 
Yanomami e liberação da entrada de garimpeiros, que desemboca numa epidemia de malária 
sem controle, denunciada por antropólogos, médicos e pela CCPY.

7 Essa articulação e responsabilidade dos Nisis pela definição e implantação dos distritos aparece 
no relatório do 1º Fórum de Saúde Indígena (abril de 1993) e na portaria n. 540 de maio de 
1993, ou seja, antes da conferência.
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Preâmbulo: cartas ao presidente

Em 13 de março de 1991, o presidente da República Fernando Collor de 
Mello responde a uma carta de Javier Pérez de Cuellar, secretário-geral das Nações 
Unidas, sobre as ações do governo brasileiro para conter o genocídio dos Yanomami:

Agradeço-lhe o reconhecimento do empenho do meu Governo na recuperação 

da condição de vida dos Ianomâmis, como o pode comprovar a Professora Erica 

Daes durante a visita a este País. O Brasil sente-se orgulhoso de ser uma nação 
plurirracial onde todos os povos encontraram o sentido da convivência harmônica 
e respeito aos direitos humanos.

Os Ianomâmis, em particular ameaçados pela invasão de suas terras por ga-

rimpeiros, merecem especial cuidado de meu Governo, de modo a garantir-lhes 

condições de sobrevivência digna e respeito à sua cultura, conforme lhes assegura 

a Constituição e as Leis do Brasil. (...) No momento, a região em que habitam os 
Ianomâmis é objeto de várias ações dos setores governamentais competentes, com 
a retirada dos invasores, a atenção à saúde e a recuperação do meio ambiente. 

(Collor de Mello, 1991, destaques meus)

Em 1991, no período de troca de correspondências entre o então presidente 
da República e o Alto Comissariado das Nações Unidas, um decreto presidencial 
determina a criação de projetos de saúde específicos e estratégicos para a “promoção, 
proteção e recuperação da saúde do índio, segundo as peculiaridades de cada 
comunidade”, organizados como “Distritos Sanitários de natureza especial” (Brasil, 
1991a). Em seguida, uma portaria interministerial aprova o Projeto Saúde-Yanomami, 
a ser executado pelo Distrito Sanitário Yanomami (DSY) (Brasil, 1991b). Pela primeira 
vez, a ideia de atenção à saúde adequada a uma minoria étnico-populacional, 
estruturada nos termos de um Distrito Sanitário Especial, recebe tratamento jurídico 
pelo Estado brasileiro.

A Emergência do Distrito Sanitário Yanomami:          
uma análise sociopolítica1
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Na bibliografia sobre a construção da Política Nacional de Atenção à Saúde 
de Povos Indígenas (Pnaspi) (Brasil, 2002), o DSY é considerado a primeira instância 
formal de atenção à saúde indígena referida aos moldes dos movimentos sanitário 
e indigenista brasileiros, criada em contraste com as aspirações dominantes de 
influentes setores governamentais (Magalhães, 2001a). Até então sob a competên-
cia exclusiva da Fundação Nacional do Índio (Funai), o atendimento dos indígenas 
passaria a um órgão específico do Ministério da Saúde, dentro da recém-criada 
Fundação Nacional de Saúde (FNS), no que viria a ser a Coordenação de Saúde do 
Índio (Cosai) (Confalonieri, 1989; Langdon, 2004).

A área a ser coberta pelo DSY se sobrepõe à Terra Indígena (TI) Yanomami, 
demarcada logo em seguida. O objetivo era fazer cessar a longa disputa jurídica, 
tentativas de fragmentação e ocupação daquela área por diversas iniciativas rela-
cionadas ao Estado, permitidas ou estimuladas por ele e seus impactos sanitários, 
como condição para a eficácia de um programa permanente de saúde.

Entre 1987 e 1990, com cerca de 40 mil garimpeiros invadindo suas terras 
(Do Pateo, 2014), os Yanomami estavam com a sobrevivência ameaçada. As proje-
ções mais conservadoras permitem afirmar que ao menos 14% de sua população 
fora exterminada naquele período (FNS, 1991). Em regiões com presença intensa 
de garimpo e sobre as quais havia conhecimento prévio – havia aquelas sobre as 
quais pouco se sabia –, comunidades inteiras praticamente desapareceram ou 
tiveram sua estrutura demográfica e continuidade comprometidas, com expressiva 
mortalidade de crianças de até 1 ano de idade (Confalonieri, 1990; Entrevista de 
Marcos Pellegrini, 2018). 

A situação era de emergência. As epidemias de malária e sarampo produ-
ziam números de vítimas e imagens impressionantes. O colapso sanitário e socio-
lógico dos Yanomami comove e tem visibilidade ímpar na opinião pública nacional 
e internacional. Segundo relatórios de saúde, denúncias formais, manifestos e 
matérias jornalísticas de grandes veículos de comunicação, mais do que de muitas 
mortes, tratava-se do genocídio de um povo usualmente descrito como “uma das 
últimas grandes nações indígenas do Brasil, ainda conservando seus padrões cul-
turais originais” (CCPY, 1979). 

No Brasil, desde a década de 1970 povos indígenas estavam sob a mira 
de uma política indigenista integracionista e, no limite, de exterminação, parti-
cularmente na Amazônia. Os “espaços amazônicos vazios”, como oportunamente 
descritos nos documentos oficiais, deviam ser colonizados e empresariados por 
meio da exploração privada e de consórcios de capital transnacional, com ênfase 
na mineração de grande porte (Brasil, 1975, 7: 9). Contrariamente às intenções do 
Estado – e uma perspectiva dominante era “acabar com o índio” até o ano 2000 
(Mossri, 1994) –, a cada pedaço de mata derrubada, na construção de estradas e 
projetos de colonização para desenvolver o país, apareciam povos desconhecidos 
até então (Davis, 1977; Entrevista de István Varga, 2019).
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As epidemias são cruciais nesse projeto de nação. Elas trazem a retórica 
dos “vazios demográficos” à realidade, “esvaziando” efetivamente lugares visados 
pelo interesse empresarial, do Estado ou com sua conivência (Ramos, 1993). Desor-
ganizam e vitimam não apenas os Yanomami, mas diferentes povos indígenas do país 
(Davis, 1978; Ramos, 1979; Entrevista de Alcida Rita Ramos, 2019). Qual, então, a 
singularidade da configuração que faz resultar o primeiro distrito especial de saúde 
indígena brasileiro? Que conexões ela estabelece com o também emergente campo 
da saúde indígena, e de que grupos ou setores da sociedade era proveniente?

Analisarei aqui a emergência do Distrito Sanitário Yanomami em duas 
perspectivas. Em uma delas tomo a emergência das situações epidêmicas como 
propulsora de sucessivos programas de saúde prévios ao distrito e dos quais 
ele pode ser considerado uma espécie de ápice. Mediante a etnografia de um 
conjunto documental e de entrevistas reunido sobre o tema, analiso as condições 
sociopolíticas, ideias e ações em torno dos Yanomami e de sua saúde que ali vão 
se desenrolando, entre os anos 70 e 90 do século XX, compreendendo do regime 
militar à transição democrática brasileira (Diniz, 1994; Magalhães, 2001a, 2001b; 
Shankland & Athias, 2007).

O fio condutor para o percurso relativamente longo será a abordagem de 
três iniciativas sucessivas de saúde: o breve mas substancial Plano Yanoama (PY), 
elaborado sob o impacto da construção da estrada Perimetral Norte e de outros 
projetos militar-desenvolvimentistas, em meados da década de 1970; com maior 
ênfase, as ações de saúde realizadas e/ou centralizadas pela Comissão pela Criação 
do Parque Yanomami (CCPY), nos termos de um programa interdisciplinar de saúde, 
em um período arbitrariamente definido entre 1981 e 1987, quando as equipes de 
saúde são expulsas da área, invadida por milhares de garimpeiros, e as mobilizações 
indígenas se intensificam; e o Plano Emergencial de Atenção à Saúde Yanomami 
(Peasy), instituído em meio a uma aguda crise sanitária, cuja coda é o Projeto de 
Saúde Yanomami (PSY), também referido por Sistema Local Especial de Saúde 
da Área Yanomami ou Distrito Sanitário Yanomami (DSY), em 1991. É quando o 
primeiro distrito sulca o início de uma longa trajetória percorrida pela proposta de 
atenção à saúde indígena, dentro da estrutura jurídico-formal do Estado brasileiro.

O DSY não deixa de ser decorrente, então, de um singular somatório 
daquelas ações específicas de saúde e de atores nelas envolvidos, alguns de maneira 
quase permanente, o que nos leva à outra perspectiva de sua emergência, a qual nos 
permite dizer que o primeiro distrito não é criado. Antes, ele emerge. Em grande 
parte, ele é subsidiário de ideias, ações, pessoas e instituições que já vinham atuando 
entre os Yanomami há tempos, sob uma pauta que associou o reconhecimento de 
seu território à proteção de sua saúde, como único modo de permitir a singularidade 
de suas condições de existência.
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A noção de epidemia como algo a ser debelado, contornado ou evitado é 
o centro daquelas ações de saúde. Mas as epidemias Yanomami também mobilizam 
segmentos sociopolíticos de comportamento antagônico. Entre as posições de com-
bate, negação ou omissão diante delas, é possível chegar a diferentes concepções 
sobre saúde, sobre o passado, o presente e o lugar de povos indígenas na nação e 
no cenário internacional.2

Isso provoca um questionamento adicional. O primeiro distrito é estabe-
lecido na área Yanomami e não em outros territórios indígenas no país, também 
sob o impacto sanitário de um projeto de nação que inevitavelmente resultaria 
em sua extinção (Entrevista de Alcida Rita Ramos, 2019; Valente, 2017; Davis, 
1978). Em larga medida, a singularidade desse povo considerado prístino, situado 
em uma disputada região fronteiriça entre Brasil e Venezuela, tanto torna visíveis 
seus padecimentos e epidemias quanto gera efeitos práticos e jurídicos inéditos nas 
políticas públicas de saúde indígena brasileiras.

Estudos sócio-históricos apontam o quanto as agendas da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e os rumos de diversas instituições relacionadas à saúde 
coletiva mundial foram afetados pela profusão de pesquisas genéticas e biomédicas 
comparadas de populações humanas no pós-guerra (De Chadarevian, 2015). Povos 
indígenas, entre os quais aqueles da região amazônica, sob ameaça de rápido desa-
parecimento, eram casos-controle preferenciais, as “populações de cognição” (ver 
capítulo de Dent e Santos nesta coletânea).

Os Yanomami, um desses povos, sediam vultosas pesquisas comparativas, 
desde a década de 60 (Chagnon, [1977] 1997). Nos anos 80, invadidos pelo garimpo, 
continuam a estimular o interesse de diversas comunidades de cientistas, sendo 
incluídos em inquéritos mundiais, como o Intersalt,3 e alimentando polêmicas.4 
Essa recrudescência reforça ainda mais a emergência quando se tratou de evitar 
as mortes e a corrupção de seu modo de vida primevo.

Há ressonâncias entre esse interesse científico e o modo como a especi-
ficidade étnico-cultural passaria a ser tratada ou priorizada em iniciativas mun-
diais com algum impacto sobre a saúde de povos indígenas, afetando o curso e o 
financiamento, seja de obras desenvolvimentistas, seja de determinadas agendas 
de pesquisa e intervenção pela OMS (De Chadarevian, 2015: 368). Por outro lado, 
também as agendas globais, conforme argumentarei, podem ser influenciadas pelas 
aspirações de movimentos indígenas e indigenistas, projetadas substancialmente 
a partir do plano local.

O primeiro distrito, no momento de sua emergência, satisfaz uma e 
outra condições. As epidemias, a saúde e o território Yanomami formam um bloco 
potente: a causa Yanomami. Esta contribui para a organização e o acesso direto de 
lideranças indígenas a representantes do Banco Mundial, da OMS, da Organização 
das Nações Unidas (ONU) e de outros fóruns internacionais, exercendo impacto 



235

A emergência do Distrito Sanitário Yanomami

sobre abordagens e ações em saúde, aglutinando ou circunstancialmente associando 
pessoas e instituições.

Do ponto de vista local e nacional, em março de 1986 o Posto Indígena 
Demini sedia a Primeira Assembleia Permanente Yanomami realizada dentro de seu 
território. Dela participam indígenas e tuxauas Yanomami, indígenas da área indígena 
Raposa Serra do Sol, membros da União das Nações Indígenas (UNI), de organizações 
não governamentais (ONGs), poderes públicos, artistas e a imprensa oficial.

Em torno das epidemias, da saúde e do território Yanomami, gradativa-
mente se vão adensando redes multiprofissionais e multi-institucionais, com des-
taque para antropólogos, sanitaristas, entidades religiosas, movimentos da socie-
dade civil, ONGs nacionais e internacionais e um florescente movimento indígena 
(Albert, 1997). Essas redes, “híbridas” e “labirínticas”, no sentido latouriano, pois 
que comportam trajetórias difusas (Latour, [1991] 2008: 119, 120), produzem e 
dão a ver números e imagens das mortes, dos adoecimentos e da desestruturação 
sociológica vivida pelos Yanomami. As fotos, notavelmente as de Claudia Andujar, 
sensibilizam a opinião pública, organizações governamentais e não governamen-
tais de diversos países, acompanhando matérias jornalísticas, artigos científicos e 
documentos do período.

Sua trama adquire tessitura vigorosa quando acontece o evento reconhe-
cido como “a invasão garimpeira”, entre 1987 e 1989. Enquanto Davi Kopenawa 
Yanomami recebe sua premiação da ONU pela defesa do meio ambiente, a situação 
do garimpo, dos adoecimentos e mortes chegava ao extremo, sem qualquer inter-
venção positiva do Estado (APC, 1990: 18).5

A responsabilidade do governo pelo “genocídio Yanomami” é denunciada 
em um dossiê organizado pelo Instituto Socioeconômico (Inesc), com notas de 
repúdio de entidades indígenas e indigenistas, como a UNI, o Centro Ecumênico de 
Documentação e Informação (Cedi) e a Comissão Pró-Índio de São Paulo (CPI-SP) 
(Inesc, 1990: 6, 14). As notas reforçam a continuidade da política indigenista dos 
governos Sarney e Collor e seu desprezo pelas reivindicações do movimento indí-
gena, em parte expressas na recente Constituição Federal multicultural adotada 
pelo país (Sieder, 2002).

Rapidamente, as epidemias Yanomami passam a ser também internacio-
nalmente tratadas como genocídio. O governo brasileiro e o presidente, recém-em-
possado, ficam sem argumentos e sob embaraço diplomático (Porantim, 1990b). 
O país tornava-se um “vilão potencial”, às vésperas da Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Eco-92 (Oliveira, 1993: 7).

As manifestações chegavam sob a forma de cartas, moções, manifestos, 
abaixo-assinados, telegramas, vigílias e protestos presenciais durante as viagens 
preparatórias de Collor. Seus signatários eram instituições, associações indígenas, 
movimentos ambientalistas e comunitários e personalidades de vários lugares do 
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mundo, entre Brasil, países das três Américas e Europa. Afinal, “o povo indígena 
Yanomami é o maior das Américas que, em sua maioria, continua vivendo as tra-
dições culturais de seus antepassados. O seu destino interessa a toda a opinião 
pública mundial”, lê-se em um relatório escrito após à “invasão garimpeira”, em 
1990 (APC, 1990: 9)

Davi Kopenawa e a fotógrafa-ativista Claudia Andujar têm encontros com 
representantes da ONU, da OMS e autoridades governamentais de diversos países 
europeus, denunciando as epidemias, o garimpo e a longa recusa do Estado em reco-
nhecer a Terra Indígena Yanomami. Fazem, ainda, contatos diretos com o governo 
norte-americano, a Organização dos Estados Americanos (OEA) e o Banco Mundial.

Ao retornar, Davi é entrevistado por Ailton Krenak, em um programa de 
rádio organizado pelo Núcleo de Cultura Indígena da UNI. Para uma audiência poten-
cialmente nacional e que atingia outros povos do país, ele conta sobre os contatos da 
viagem e desmente as declarações de um militar de que os Yanomami não tinham 
interesse na retirada dos garimpeiros da área (Programa de Índio, 7 dez. 1990).

Em mobilização crescente, os indígenas passam a escrever suas próprias 
“cartas” a autoridades, instituições e presidentes, alçando formas de representação.

A epidemia nas trilhas da estrada: o Plano Yanoama (PY)

Entre 1973 e 1975 a construção da estrada Perimetral Norte corta lon-
gitudinalmente o território dos Yanomami, surpreendendo os indígenas com a 
instalação de canteiros de obras em frente a suas malocas (Entrevista de Carlo 
Zacquini, 2018). Sem qualquer explicação prévia, chegavam à região trabalhadores 
adoentados, contratados à revelia de qualquer controle sanitário.

Somando-se a outras empresas governamentais, a estrada atingia direta-
mente as comunidades Yanomami e seus espaços de atividades e trânsito intercomu-
nitário. Juntas, as vitimaram, desorganizaram, fazendo com que alguns subgrupos 
desaparecessem nas zonas de contato mais intenso com peões e assentamentos, 
como aconteceu à região do Ajarani. Os acampamentos de trabalhadores atraíam, 
estimulando expedições ou fazendo com que indígenas ou comunidades inteiras 
gravitassem ao seu redor (Ramos, 1979: 22, 31). Alimentos, panelas imundas e 
retorcidas, capacetes e roupas contaminadas circulavam entre diferentes pessoas 
e comunidades Yanomami, mobilizadas com a novidade (Entrevista de Carlo Zac-
quini, 2018).

A epidemia, ressalta Carneiro da Cunha (2002), é um sinalizador do imi-
nente contato. Bem antes do encontro físico, “objetos e germes” inauguram uma 
“guerra biológica”, tornando “brancos” e suas doenças “indissoluvelmente ligados” 
nas narrativas indígenas (Carneiro da Cunha, 2002: 7-8; Kopenawa & Albert, 2010). 
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Alguns vinham de longe, atraídos pela notícia de abundância ou pela curiosidade, 
retornando adoentados às suas comunidades (Pellegrini, 1993: 35). Com bens e 
pessoas circulando intensamente, o contágio e as epidemias chegaram a números 
considerados alarmantes (Ramos, 1979).

Divulgado na mesma época, o mapeamento geológico do Projeto Radam-
brasil (Brasil, 1975) aponta a região de Surucucus, “coração” das terras Yanomami 
em Roraima, como rica em minérios, declarando-a de interesse para a “segurança 
nacional” (Do Pateo, 2014: 31). Os seis primeiros garimpeiros chegam logo depois 
e seu número aumenta rapidamente (Taylor, 1979). Potencializados os fluxos de 
contato, os indígenas são atingidos por ondas epidêmicas cíclicas. Suas comunidades 
e regiões de atividades de subsistência e circulação intercomunitária (Albert & Le 
Tourneau, 2007) são subitamente atravessadas por peões, garimpeiros e maquiná-
rios. As primeiras ações de saúde culturalmente sensíveis entre os Yanomami são 
esboçadas em resposta a esse contexto emergencial primário.

O atendimento era, até então, realizado por meio de ações isoladas da 
Funai e, em grande medida, por missionários. Os salesianos estavam desde a década 
de 1930 entre os subgrupos Yanomami do estado do Amazonas, com práticas 
fundamentadas em uma “obsoleta concepção de saúde”, que descaracterizavam 
culturalmente os indígenas (CCPY, 1981: 6). Ao longo da década de 50, chegam ao 
atual estado de Roraima a New Tribes Mission (MNTB) e a Unevangelized Fields 
Mission, mais tarde Missão Evangélica da Amazônia (Meva) (Taylor, 1979: 48), ambas 
desempenhando ações de saúde limitadas às regiões adjacentes a seus “postos” 
(CCPY, 1981a; FNS, 1991; Kopenawa & Albert, 2010).

Os missionários católicos do Instituto Missões Consolata chegam em 
seguida. Suas atividades de imunização e censos, consolidados em “pirâmides 
populacionais”, em contraste com a atuação de outras missões religiosas e da pró-
pria Funai, eram mais sistemáticos (FNS, 1991: 49). Procuravam manter registros 
de saúde e mapear os trânsitos Yanomami através de suas microrregiões, como o 
Catrimani. A atitude comprometida com o cuidado durante as epidemias e com 
o reconhecimento do território são importantes para as ações de saúde do Plano 
Yanoama, como seriam para a vindoura atuação da CCPY, da qual Carlo Zacquini, 
missionário da Consolata, é um dos fundadores.

Desde já marcados pela práxis relacionada a uma antropologia participa-
tiva que estaria por emergir (Langdon, 2004: 33, 35; ver capítulo de Barroso nesta 
coletânea), a primeira iniciativa interdisciplinar de saúde veio dos antropólogos 
Kenneth Taylor e Alcida Ramos, não por acaso responsáveis também por submeter 
a primeira proposta para um Parque Yanomami à Funai, em 1968. Taylor e Ramos 
chegam em Auaris, trazidos pela Meva, para fazerem seus estudos de doutorado 
entre um dos subgrupos Yanomami brasileiros (Ramos, 2017: 12). 
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Posteriormente, associados à Universidade de Brasília (UnB), os pesquisa-
dores apresentam à Funai o Plano Yanoama (PY), criado por uma portaria do órgão, 
em 1975 (Taylor, [1976] 2014). Mais do que resultado de uma disposição estatal, o 
PY era possível devido a uma gestão peculiar do órgão: projetos de saúde deviam ser 
implementados entre povos indígenas atingidos pela marcha militar-desenvolvimen-
tista, sob a coordenação de especialistas (Entrevista de Alcida Rita Ramos, 2019).6 

A preocupação era amenizar os efeitos sociológicos e sanitários das inte-
rações dos Yanomami com os “brancos”, orientando trabalhadores não indígenas 
sobre condições de saúde e a qualidade de suas relações com os indígenas (Taylor, 
1979). Estudos sócio-históricos do contato e o atendimento médico aconteciam 
em paralelo àqueles para criar uma “Reserva” ou “Parque” para os índios (Ramos, 
1979: 8). Como estudante de antropologia, Bruce Albert faz parte da equipe, trei-
nada em fundamentos paramédicos por Carlo Zacquini e um padre da Consolata 
(Taylor, [1976] 2014: 2).

A “equipe móvel” (Taylor, [1976] 2014: 5) acompanhava as trajetórias de 
comunidades e de pessoas, seu itinerário terapêutico entre as comunidades e a cidade 
e seu destino, por vezes incerto e doloroso, após os adoecimentos. São registrados 
dados demográficos e epidemiológicos transversais, produzindo uma cartografia 
das comunidades, seus movimentos espaciais e reconfigurações sociológicas em 
razão e ao longo do traçado da Perimetral, informações pouco conhecidas até então.

A relação entre deslocamentos para a cidade, hospitalização e maiores 
números de contágio, adoecimento e mortes é mapeada com base em dados quanti-
tativos e no acompanhamento dos itinerários Yanomami, com foco nas comunidades 
da zona de influência direta da estrada, mas sem se limitar a elas (Ramos, 1979). 
Eram “devastadoras” as “consequências” de transferir os Yanomami para hospitais, 
incompatíveis com seu modo ideal de viver em suas comunidades, fosse em perío-
dos de saúde plena ou de adoecimento, diz Ramos (1979: 24). Com enfermidades 
diversas, dividiam um só quarto, deitados ao chão ou em colchonetes sujos e ras-
gados, alimentando-se pouco ou com comidas de que não gostavam (Ramos, 1979).

Era imperativo adotar uma forma de atenção à saúde na qual os cuidados 
primários acontecessem prioritariamente em seu território. E, quando isso não 
fosse possível, era preciso adotar soluções compatíveis com seus modos de viver, 
comer, dormir. 

Muitos dados do PY seriam posteriormente reproduzidos em documentos 
sobre a saúde e o território Yanomami, para os quais foram imprescindíveis. Seus 
levantamentos epidemiológicos e sociodemográficos eram acompanhados por mapas 
e informações prévios e posteriores à construção da estrada. As tabelas indicavam 
o número de mortos, de indivíduos dispersos, segundo o que haviam apurado, dos 
remanescentes e daqueles sobre os quais nada se sabia, presumivelmente mortos. 
Mais do que contabilizar mortes e adoecimentos, a análise permitia avaliar quali-
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tativa e diacronicamente os efeitos agudos das perdas e deslocamentos de pessoas 
sobre diferentes comunidades e parentelas (Ramos, 1979).

Por serem interdisciplinares, os estudos do PY ampliavam a compreensão 
do impacto das epidemias do período sobre o modo de viver – e morrer – Yanomami. 
Era possível estimar o quanto, de várias maneiras, as mortes e a desestruturação 
atingiram todos os indígenas e comunidades que pudessem fazer parte de suas 
amplas redes de sociabilidade, para além daqueles mais próximos às linhas da 
estrada (Ramos, 1979). Os relatórios detalham o comprometimento simultâneo 
da saúde “física” e “social” e da integridade territorial Yanomami, aspectos consi-
derados imprescindíveis a qualquer avaliação acertada sobre o efetivo impacto da 
Perimetral (Ramos, 1979: 8).

Inevitavelmente, as relações entre os Yanomami, trabalhadores e, depois, 
um número significativo de garimpeiros (Entrevista de Carlo Zacquini, 2018) 
tornam-se cada vez mais críticas. A logística do PY é continuamente desafiada por 
pessoas com funções públicas, envolvidas nas ações de saúde, sobretudo localmente, 
o que Albert define como “sabotagem burocrática” (Kopenawa & Albert, 2010: 705). 
Em 1976, Taylor é impedido de trabalhar em Roraima, por ser estrangeiro em zona 
de fronteira e, portanto, uma ameaça à “segurança nacional”.

Primeira tentativa, formalmente pouco duradoura, de pensar ações de 
saúde em diálogo com a sociopolítica Yanomami, o PY mobiliza pessoas-chave na 
história do primeiro distrito, como Ramos, Albert e próprio Zacquini. Toma conhe-
cimentos e dados de saúde pregressos produzidos por missionários e soma a eles 
outros, qualificados de um modo peculiar. O plano constrói, com originalidade, os 
esboços de um modelo de atenção interdisciplinar e multi-institucional cultural-
mente sensível. Esse modo de fazer projeta-se nas ações em saúde e território sob 
a condução da CCPY, como também mais tarde, na proposta do primeiro distrito 
sanitário indígena do país.

O Programa Interdisciplinar de Saúde 

Ao final da década de 70, o governo militar tenta emplacar um decreto 
para emancipar povos indígenas ditos aculturados, visando à expropriação de suas 
terras e recursos (Sobre a proposta de emancipação dos indígenas e reações sociais, 
ver capítulos de Magalhães e de Welper nesta coletânea). A grande mobilização 
contrária faz do ano de 1978 um marco do ativismo da sociedade civil. Organi-
zações indígenas e indigenistas, como a CPI-SP e a própria CCPY, são criadas ou 
consolidadas, como foi o caso da UNI.7 Ancorada na demarcação de terras, “a causa 
indígena” foi um “desaguadouro inesperado para muitos outros temas de protesto” 
(Carneiro da Cunha, 2018: 431).
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A criação da comissão, por Claudia Andujar, Carlo Zacquini e Bruce Albert 
(Kopenawa & Albert, 2010), tem o estímulo adicional de outro decreto federal, que 
desfigurava o território Yanomami fragmentando-o em 19 “ilhas” descontínuas e 
nelas permitindo a prática do garimpo. Desde o início, a CCPY visa a compor uma 
ampla rede multiprofissional e multi-institucional, gradativamente formada por 
colaboradores de diferentes regiões do país e do mundo, alguns deles eventuais, 
outros relacionados aos Yanomami há décadas.

O documento “Parque Indígena Yanomami: proposta e justificativas” (CCPY, 
1979) é o primeiro resultado dessa rede colaborativa, tendo como vértice a recém-
criada comissão. A proposta é respaldada no ideário transnacional do período, no 
qual os Yanomami são referidos como uma das últimas grandes “nações”8 indígenas 
sem contato permanente com os “brancos”. Essa condição a ser resguardada marca 
o modelo de saúde proposto pela CCPY, relativo a povos descritos como de contato 
recente ou em isolamento (Selau et al., 1988).

As “considerações médicas” e as linhas para um programa de saúde são 
itens da proposta, mas também transversais à sua escritura (CCPY, 1979: 35). Como 
acontece a outros documentos produzidos pela CCPY e organizações parceiras, as 
fotografias de Andujar compõem o argumento. Evocam o Yanomami idílico, ora 
“intocado”, ora “corrompido” pelo contato com peões, garimpeiros e missionários. 
A proposta coligia toda informação disponível sobre epidemias e outras violações: 
dados anteriores do Plano Yanoama, de missionários e matérias de jornais, asso-
ciados a trabalhos históricos, antropológicos e linguísticos.

A proposta de demarcação do parque é concomitante àquela sobre a 
adoção de um programa permanente de saúde. Seja instaurada ou como ameaça 
permanente, a epidemia, a urgência em intervir sobre ela, é seu fundamento. 
Associadas, essas ideias contaminam artigos antropológicos, filmes, matérias jorna-
lísticas, relatórios da Associação Brasileira de Antropologia (ABA) e manifestações 
de organizações civis ao redor do mundo. Muitas delas são replicações da proposta 
do parque, divulgando transnacionalmente a mobilização.9

Ramos e Taylor, residindo fora do Brasil, intensificam relações com pes-
soas e organizações internacionais do campo de direitos de povos indígenas, como 
a Survival International, o Anthropology Resource Center (ARC) e o International 
Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) (Entrevista de Alcida Rita Ramos, 2019). 
Essas organizações publicam estudos sobre as “condições de saúde e território” e 
sua implicação sobre o “genocídio Yanomami” no Brasil e na Venezuela (Lizot, 1976; 
Migliazza, 1978; Colchester, 1985).

Os antropólogos também organizam uma significativa publicação sobre o 
Plano Yanoama, editada pelo IWGIA, tratando dos efeitos epidêmicos catastróficos 
dos projetos desenvolvimentistas e descrevendo o PY, até sua suspensão repentina 
(Taylor & Ramos, 1979). Com adoecimentos, mortes e a penetração dos “brancos” 
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agravadas, encerram o documento com a proposta da CCPY para o parque, reafir-
mando a necessidade de adoção de um programa de saúde que fosse permanente.

Esse documento serve, inclusive, como subsídio para a formulação de 
denúncia contra o Brasil à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em 
1980. A acusação é a de negligenciar diversos direitos fundamentais Yanomami, 
entre os quais sua proteção diante dos efeitos epidemiológicos da construção da 
Perimetral e das invasões de garimpeiros, falhando em assegurar sua sobrevivência 
por meio do reconhecimento do parque (AAA/ARC/ILRC/SI/SI EUA, 1980).

A interação entre saúde e território marca também a pauta da Assembleia 
Mundial de Saúde (WHO, 1978), com ênfase na assistência primária à saúde, em 
sua concepção ampla, revalorizando experiências locais de participação comuni-
tária, em territórios específicos (Verani, 1999: 3; Langdon & Cardoso, 2015). Por 
sua vez, ações de saúde entre povos indígenas eram tão mais efetivas quanto mais 
próximas de seus modos de vida, apenas possíveis dentro de territórios íntegros 
e resguardados.

A causa Yanomami era uma síntese de uma e outra diretriz, com visibili-
dade peculiar. Uma articulação transnacional em torno dela converge com o espírito 
de sanitaristas brasileiros, que atuam junto à CCPY, em diferentes momentos de 
suas trajetórias profissionais, ocupando cargos diversos, em instituições diversas 
(Pontes et al., 2019).

Desde a primeira publicação da proposta do parque até 1986, a CCPY e a 
Funai formalizam alguns convênios para atendimento à saúde. Apesar de a atenção 
estar sob a competência formal do órgão tutelar, organizações da sociedade civil 
conveniadas atendiam indígenas em diversas regiões do país (Selau, 1992).10 Esse 
arranjo, embora considerado insatisfatório pelos movimentos indígena e indige-
nista, anuncia a transformação nos mecanismos de gestão de políticas públicas 
pelo Estado (ver capítulo de Barroso nesta coletânea) em um modelo “interessante” 
(Oliveira, 1993: 9), baseado em convênios com a Funai.

Por um lado, a Funai definia contratualmente ações, estratégias, formas 
de monitoramento e avaliação, cronogramas de viagem e competências institu-
cionais dos envolvidos. Com muita precariedade, fornecia alguma infraestrutura, 
recursos materiais e humanos, harmonizando a participação de outras instituições 
públicas, como a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam) e a 
Central de Medicamentos (Ceme). Por outro lado, e contava-se com isso, os con-
vênios permitiam à CCPY acionar outros profissionais e instituições nacionais e 
internacionais, dependendo de uma capacidade quase interpessoal da organiza-
ção em gerar parcerias e financiamentos supraestatais, sem os quais pouco seria 
possível (Oliveira, 1993).

Desde o início dos convênios, o atendimento sanitário é descrito como 
um Programa Interdisciplinar de Saúde (CCPY & MDM, 1985; CCPY, 1985a). Na 
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medida da complexidade territorial e sociodemográfica Yanomami, uma cobertura 
satisfatória recomendava a colaboração de universidades e centros de pesquisa, de 
disciplinas diversas. Do convênio inaugural (1979-1980) resulta o Primeiro Levan-
tamento das Condições Médico-Sanitárias dos Yanomami (1980-1981), acordado 
entre a CCPY e a Escola Paulista de Medicina (EPM), por meio de contatos pes-
soais entre Claudia Andujar e Roberto Baruzzi,11 e financiado pelo IWGIA (CCPY, 
1981b). Dele participam Rubens Brando,12 formado pela EPM e um dos fundadores 
e vice-presidente da CPI-SP (Garcia, 1983), Francisco Vanin Pascalicchio, o Pasca, 
médico-residente da EPM, e a própria Andujar, descrita como “fotógrafa-pesqui-
sadora” (CCPY, 1981a: 2).

Traçando um panorama crítico das ações de saúde existentes, o levanta-
mento apresenta critérios e preocupações relevantes para as ações de saúde que 
viriam a ser planejadas pela CCPY. O atendimento da Funai padecia de descontinui-
dades administrativas e alta rotatividade de pessoal. Os poucos funcionários que 
falavam as línguas Yanomami estavam fixados em postos distantes dos indígenas, 
o que dificultava seu acesso e sua “participação” nos atendimentos (CCPY, 1981a: 
7). O monitoramento epidemiológico era deficiente, mesmo em áreas de missões 
religiosas. O diagnóstico era o de que nem a Funai, nem as missões poderiam aten-
der satisfatoriamente os Yanomami (CCPY, 1981a). 

Os estudos são complementados no “Relatório Yanomami 82: situação 
de contato e saúde, recomendações para a criação e estruturação do Parque Indí-
gena”, financiado pelo ARC e o IWGIA. Peça política modelar para os relatórios de 
saúde subsequentes, sempre comprometidos com a criação do parque, o relatório 
é também uma carta de intenções da CCPY, afirmando seu desejo em centralizar a 
implantação das recomendações e ações de saúde ali sugeridas (CCPY, 1982: 186). 
Sua composição revela o hibridismo das redes arregimentadas pela causa Yanomami, 
já naquele momento (CCPY, 1982: 2-4). Os pesquisadores eram de diferentes áreas: 
antropólogos, como Alcida Ramos e Kenneth Taylor, para a região do Auaris; Bruce 
Albert, já como antropólogo, para os estudos da região do Toototobi e Catrimani, 
e linguistas. Para as pesquisas médicas, além de Brando e Pascalichio, contribuem 
Mario Morais e Rubens Belfort, com estudos sobre a oncocercose (Belfort & Morais, 
1979). Os dados sobre contato foram os levantados por Andujar ao longo de dez 
anos. Mapas e informações sociodemográficas sobre os Yanomami do Catrimani eram 
de Zacquini. A “etno”-geógrafa Pierrette Ziegler-Birraux13 divide a introdução do 
relatório com Andujar e os antropólogos Eunice Durham e Carlos Alberto Ricardo, 
doravante Beto Ricardo, são citados como colaboradores.

Impactando a estruturação das ações, croquis traçam os trânsitos Yano-
mami por zonas progressivamente concêntricas, abrangendo suas andanças rotinei-
ras e mais esporádicas, até alcançarem comunidades e sub-regiões diversas (CCPY, 
1982). Se não pela precariedade de recursos humanos, a sociopolítica Yanomami 
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determinava desde então que as ações de saúde considerassem uma cartografia 

“etnossanitária”. As “áreas de relações intercomunitárias” (ARI), “subáreas” e 

“sub-regiões”, como seriam definidas mais tarde, respondiam à organização afeti-

vo-espacial dos Yanomami e de suas relações com as diferentes instituições respon-

sáveis pelas ações de saúde, em cada uma dessas áreas (FNS, 1991; CCPY, 1992).

Em um manual de campo, a ARI é definida como “mais ou menos a área 

de abrangência do posto onde os grupos que moram a até 3 dias de caminhada 

mantêm relações de amizade ou inimizade e se visitam pelo menos 3 vezes ao ano”, 

uma divisão um pouco fluida e mais “nossa” do que “deles”, advertem (CCPY, 1992: 

13). As “subáreas” eram agrupamentos de diferentes malocas, segundo alguns 

critérios: instituição responsável e sua “área de influência” (no caso de ser mais de 

uma, a qualidade de suas relações interinstitucionais); acessibilidade sazonal, de 

modo a otimizar o trânsito e cobertura das equipes; áreas de influência de garimpo 

e áreas intersticiais entre a influência de missões religiosas ou outras instituições.

As ações de saúde não podiam “comprometer outras esferas de sua vida, 

como o delicado equilíbrio de sua geopolítica”, como apontariam Ramos e Menegolla 

(CCPY, 1991a: 8). Um tal modo de ação remete à participação de antropólogos e 

outros agentes que conheciam os Yanomami de longa data, não apenas traduzindo 

ou mediando, mas participando do modo de ser das ações de saúde.

Com a construção de “Postos de Controle”, em locais estratégicos, visa-

va-se a preservar os indígenas do contato direto e desencorajar suas excursões até 

os “brancos”. O fundamento era médico: nas análises epidemiológicas os “graus 

de contato” correspondiam a maiores invasão, incidência de doenças e morbidade 

(CCPY, 1982: 182-183).

Essas considerações estão replicadas nas denúncias transnacionais, em 

que os Yanomami são descritos como um povo isolado, exposto a violações e epide-

mias que exigiam a demarcação da terra e a adoção de um “programa permanente 

de saúde” (UN, 1983: 1). Caso contrário, era inevitável seu “genocídio”, como 

afirmam Andujar e Carneiro da Cunha em carta aberta ao ministro do Interior, 

“referente aos 10.000 Yanomami ameaçados de extinção”, concluída com a frase: 

“não haverá ‘progresso’ que possa justificar a dizimação dos índios Yanomami” 

(CCPY & CPI-SP, 1980).

No início de 1983, a Funai e a CCPY se articulam à entidade francesa 

Médecins du Monde (MDM), esboçando um “Projeto Médico Piloto”, com duração 

de quatro meses, base para o convênio formal entre as instituições em 1984 (CCPY 

& MDM, 1985: 1, 6), assim como para convênios posteriores entre Funai e CCPY, 

até 1986 (Funai & CCPY, 1986). Após percorrerem a área Yanomami, em julho de 

1983 acontece um encontro para avaliação em Boa Vista, com o suporte da Funai. 

Com base em um diálogo entre diferentes saberes e competências na atenção, são 
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elaboradas recomendações nas quais diretrizes interdisciplinares se somam àquelas 
usuais, de qualquer programa de saúde (CCPY & MDM, 1985: 6). 

Além das conveniadas, participam desse encontro três indígenas, entre os 
quais Davi Kopenawa, funcionário da Funai, já próximo aos fundadores e às ações 
da CCPY, o bispo dom Aldo Mongiano, pela Diocese de Roraima, e representantes 
das missões evangélicas. Pelo então território federal de Roraima, estavam a Secre-
taria de Saúde e a Secretaria de Cultura, cuja representante era uma missionária 
da Consolata, com amplo conhecimento sobre os Yanomami.14

A tônica eram as dificuldades de transporte, com carros, aviões, helicóp-
teros e horas de voo insuficientes dificultando o acesso a regiões mais remotas ou 
onde não havia missões. Mesmo onde as havia, nem sempre era possível compati-
bilizar as demandas de atendimento com seus cronogramas fixos, comprometendo 
o acesso a comunidades distantes. A Casa do Índio de Boa Vista, unidade de tra-
tamento e trânsito de doentes mantida pela Funai, era precária, de sua estrutura 
física às limitações diagnósticas e de atendimento. Os participantes do encontro 
recomendam o uso de intérpretes e uma alimentação adequada aos “hábitos 
alimentares dos indígenas”, ao lado da adoção de expedientes padronizados de 
registro do fluxo de pacientes (CCPY & MDM, 1985: 10).

Para aprimorar a “atenção médica local”, observam, era preciso aprender 
a língua dos diversos subgrupos e elaborar material didático com base na “cultura 
Yanomami” (CCPY & MDM, 1985: 6). O treinamento de indígenas como “auxiliares 
de saúde” é citado como importante elo entre equipes médicas e comunidades e 
forma de superar, talvez, as dificuldades de identificação dos pacientes, dado que 
os Yanomami jamais pronunciavam seus nomes próprios, quando perguntados 
(CCPY & MDM, 1985: 7). 

O Programa Interdisciplinar de Saúde (CCPY & MDM, 1985), essencial-
mente coordenado pela CCPY, compreendia ações mais estritamente biomédicas 
e aquelas culturalmente específicas, sob a forma de “manuais de campo”. Alguns 
exemplos são o “manual de frases úteis em Yanomami”, com línguas de diferentes 
subgrupos, traduzidas para o português, francês e inglês (CCPY, 1984), uma exigên-
cia da multi-institucionalidade da atenção. O manual Saúde Yanomam, financiado 
pela Oxfam (Oxford Committe for Famine Relief) e pela Norad (Norwegian Agency 
for Devlopment Cooperation), inicia-se com a narrativa de um xamã desconsolado, 
incapaz de salvar seus parentes das epidemias causadas pela Perimetral, e reco-
menda a associação da terapia xamânica à biomedicina (CCPY, 1985b). 

Mais que respeitar, associar as duas “medicinas” e seus respectivos espe-
cialistas – o médico e o xamã –, valorizando laços entre equipes e comunidades, era 
preocupação desse modo de atenção (Entrevistas de Menegolla, 2018; Pellegrini, 
2018, 2019 e Lobo, 2018). Após um atendimento compartilhado, profissionais da 
CCPY detalham as narrativas do paciente sobre seus padecimentos e observam: 
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“esta experiência inicial de atuação de duas medicinas foi de fundamental impor-
tância tanto do sucesso terapêutico como da aceitação/integração da nova equipe 
à vida das pessoas dessa região” (CCPY, 1991b: 4).

A exigência de um trabalho interdisciplinar e da intermedicalidade perma-
nece como cláusula naquele que seria o último convênio formal entre Funai, CCPY 
e, por intermédio desta, a MDM e outra afiliada, antes da expulsão das equipes 
da área (CCPY & MDM, 1985; Funai & CCPY, 1986). Como assessora permanente 
da CCPY, Alcida Ramos coordena o Projeto Interdisciplinar Yanomami, produzindo 
estudos antropológicos e linguísticos para adequar as ações de saúde às “caracte-
rísticas culturais” Yanomami (Ramos, 1984: 3).

A multi-institucionalidade, condição ao mesmo tempo logística e da 
sociopolítica indígena, por outro lado, colocava o desafio de concertar ações 
heterogêneas, estimulando a criação de mecanismos de participação social 
paritária com os indígenas, como o Núcleo Interinstitucional de Saúde Indígena 
(Nisi). Considerado o precursor do controle social (Magalhães, 2001b), segundo os 
entrevistados o Nisi surge no curso frenético das epidemias e crescente afluxo de 
profissionais, de diferentes nacionalidades e instituições, envolvidos na atenção 
aos Yanomami e a outros povos da região (Entrevistas de Marcos Pellegrini, 2018 
e Lêda Leitão, 2019). “Cada um com sua ideia maravilhosa” (Entrevista de 
Marcos Pellegrini, 2019), era preciso um modo de avaliar diferentes propostas, 
com a participação de indígenas, e de outros especialistas nas condições locais e 
independentemente de afinidades interpessoais.15

Na perspectiva nacional e, particularmente, regional, os profissionais rela-
cionados à CCPY, sobretudo os estrangeiros, eram duramente criticados por setores 
da política, economia e imprensa anti-indígenas, por sua vez harmonizados com 
instâncias federais dos três poderes. Talvez por sua compreensão singular sobre 
as práticas de cuidado, não eram vistos como “tão médicos”, fosse pela sociedade 
local, fosse por funcionários da Sucam (Entrevista de Ivone Menegolla, 2018). De 
certo modo, suas práticas de saúde e o comportamento engajado, entre si e com os 
Yanomami, em campo ou na cidade (Entrevista de Lêda Leitão, 2019), contrastavam 
com os expedientes da biomedicina clássica. 

Boa parte daqueles com atuação regular entre os Yanomami vinha de 
experiências prévias em medicina comunitária e com outras minorias populacio-
nais, e relata a insuficiência dos expedientes aprendidos nas universidades para 
lidar com o que viam e viviam em campo (Entrevistas de Ivone Menegolla, 2018, 
István Varga, 2018 e Maria Gorete Selau, 2019). Tanto para a compreensão dos 
problemas de saúde quanto para as intervenções, precisavam considerar fatores 
socioculturais, determinantes e perfis específicos de saúde dos diferentes povos 
atendidos (Varga, 1991: 25).
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Esses questionamentos, enfatiza Menegolla, viriam no “burburinho” da 

saída do regime militar, do “enfoque de Alma-Ata” (WHO, 1978), das discussões 

sobre os determinantes sociais do adoecimento e sobre a Reforma Sanitária (Entre-

vista de Ivone Menegolla, 2018). Em campo, ao “pé de fogueira”, as preferencial-

mente pequenas equipes multidisciplinares, com médicos e antropólogos como 

Bruce Albert e Alcida Rita Ramos, discutiam ideias pouco mais tarde expressas na 

planificação do DSY, como aquelas de “polos-base” e do próprio “distrito”, como 

modos alternativos de organizar e delimitar ações de saúde, para além “dos limites 

municipais e estaduais e federais” (Entrevista de Ivone Menegolla, 2018). 

Do local ao global: sobre redes e mobilizações

Essas ideias sobre um modelo mais efetivo de atenção que aproximavam 

profissionais envolvidos na atenção dos indígenas e dos contextos locais também 

estão relacionadas à efervescência da política e economia brasileiras do período e 

seus efeitos, inclusive sanitários, sobre povos indígenas e seus territórios, princi-

palmente na Amazônia. Iniciativas como o Projeto Calha Norte (PCN), confidencial-

mente aprovado pelo governo em 1985, propondo a ocupação militar da região, a 

exploração de seus recursos e a intervenção sobre a política indigenista do país, 

agravam a vulnerabilidade de indígenas em diversos aspectos (Oliveira, 1991).

No mesmo ano, Alcida Ramos e Claudia Andujar, pela CCPY, e um parla-

mentar da Comissão do Índio da Câmara dos Deputados pedem ao general Bayma 

Denys, principal estrategista do PCN, o reconhecimento do Parque Yanomami 

como único modo de preservar a saúde dos indígenas. A proposta é recusada, sob 

a alegação de que, por se tratar de região de “fronteira”, ameaçaria a “segurança 

nacional” (Boletim Urihi, 1987).

Agentes e ações em saúde e território em torno dos Yanomami fazem parte 

dessa situação global e respondem também a ela. O compartilhamento de pautas 

e estratégias contribuía para o estreitamento dos nós das redes entre indigenistas 

multiprofissionais, indígenas nas aldeias e suas organizações. 

Ao longo de toda a década de 80, a equipe multidisciplinar da CCPY, cir-

cunstancialmente composta por outros profissionais e instituições acionados pela 

organização, os Yanomami e também a UNI vão progressivamente compondo arti-

culações. Davi Kopenawa já atuava junto às equipes de saúde da CCPY – além de 

auxiliar de diversas formas, ele seria o idealizador do Projeto de Saúde do Demini, 

“administrado” pela CCPY (Albert, 1991: 1) –, mas foi a aproximação entre os Yano-

mami e a UNI que lhes permitiu somar forças, nacional e localmente, com outros 

povos indígenas e também com os povos do lavrado: “eu aprendi [a fazer ‘o branco’ 
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e o governo ouvir] com outras lideranças (...) Macuxi, Wapichana. Eu aprendi com 
o tio Raoni e Ailton Krenak também”, diz Davi Kopenawa (Entrevista, 2018).

Em junho de 1985, a UNI estreia um programa de rádio transmitido da 
Universidade de São Paulo e apresentado por, entre outros indígenas, Ailton Kre-
nak. O Programa de Índio tentava colocar aldeias em comunicação com núcleos 
urbanos, divulgando da cultura de diferentes povos brasileiros e análises críticas 
sobre acontecimentos nacionais e internacionais com impacto sobre suas terras a 
denúncias de violações, algumas em tempo real (sobre o Programa de Índio, ver o 
capítulo de Pappiani e o capítulo 13 desta coletânea).

No Programa de Índio era inevitável a ênfase nos temas da saúde e do 
território, nos quais as desfavoráveis condições sociopolíticas do país levariam a 
que os Yanomami tivessem destaque progressivo ao longo dos anos de sua difusão. 
Desde as primeiras edições, o Programa de Índio registra a expulsão, pelos indíge-
nas, de três frentes de garimpeiros16 e as consequências sanitárias da Perimetral, 
que deixaram indígenas em estado grave na Casa do Índio mantida pela Funai em 
Manaus.17 Entre 1985 e 1989, em diversos programas, indígenas em suas comu-
nidades, médicos, antropólogos e outros envolvidos na atenção sanitária da CCPY 
e na luta pelo território denunciam epidemias e discutem a saúde Yanomami.18

Um marco da referida aproximação é a colaboração entre Ailton Krenak 
e Claudia Andujar, envolvendo a UNI, a CCPY, comunidades Yanomami, indígenas 
do lavrado e diversos representantes do Estado brasileiro, com a participação do 
senador Severo Gomes, todos reunidos na 1ª Assembleia Permanente Yanomami, 
sediada no Posto Indígena Demini, em 1986 (Boletim Urihi, 1986).19 Nacionalmente 
mais articulados, indígenas no Brasil e em outros países da América Latina também 
se aproximam de entidades ambientalistas internacionais e instituições financia-
doras do “desastre” causado por projetos para “desenvolver” o Terceiro Mundo.20

Ailton Krenak, como representante da UNI, recebe um prêmio em 
Washington, nos EUA, durante um encontro para denunciar as violações de obras 
financiadas pelo Banco Mundial e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID).21 Pressionado, o BID passa a determinar que o Estado brasileiro adapte os 
Planos de Ação Provisórios (PAPs) do Programa de Proteção ao Meio Ambiente e 
às Comunidades Indígenas (PMACI), condicionais do financiamento de obras, ao 
caráter “pluricultural” e “multiétnico” do país, antecipando as determinações da 
Constituição Federal de 1988 (Diniz, 1994: 112).

O entrelaçamento das ideias de especificidade cultural, saúde e território, 
presente nas ações de saúde, do PY à CCPY, ganha corpo no debate nacional, aden-
sando as estabelecidas convergências entre movimentos indígenas e o ideário da 
Reforma Sanitária (Pontes et al., 2019). As associações entre indígenas, indigenistas 
e suas organizações têm trilhas traçadas quando acontece a 8ª Conferência Nacional 
de Saúde, que delineia o Sistema Único de Saúde (SUS) e na qual se determina a 
realização da 1ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio (1ª CNPSI). 
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A “equipe de campo” multidisciplinar da CCPY contribui para a 1ª CNPSI 
com um documento de sua autoria, contando com o auxílio das diversas instituições 
envolvidas nas ações de saúde (CCPY, 1986: 1). O documento, posteriormente 
publicado na histórica edição especial da revista Saúde em Debate (Selau et al., 
1988), termina com a ideia de que a “medida de saúde preventiva básica” é a 
demarcação do parque e a “proibição” do “contato indiscriminado” com os “brancos” 
(CCPY, 1986: 26). Ao final do encontro, de acordo com as aspirações de indígenas, da 
UNI e de ONGs atuantes na saúde, é tomada a decisão de retirar a atenção indígena 
da competência da Funai, com a proposta de que fosse assumida pelo futuro órgão 
gestor do SUS e neste centralizada (Langdon, 2004; Santos et al., 2008; Cardoso 
et al., 2012).

A articulação entre diversos profissionais e instituições relacionados à 
saúde e o movimento indígena fica clara com a participação da UNI na composição 
dos painéis da 1ª CNPSI (Entrevista de Ana Maria Costa, 2018). O Programa de Índio 
cobre o evento, promovendo discussões sobre os efeitos epidêmicos dos projetos 
de desenvolvimento e entrevistando diversas lideranças, como Raoni, profissionais 
da saúde indígenas e Sergio Arouca, então presidente da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz).22 No mês seguinte, a instituição consagra um convênio formal com a 
CCPY, assinado por Andujar e Arouca em janeiro de 1987 (CCPY & Fiocruz, 1987). 

No fatídico ano de 1987 havia uma conjuntura de forças aliadas, entre 
profissionais, instituições e entidades diversas. Um movimento indígena preocupado 
em enfeixar a comunicação entre distintos segmentos e regiões do país e fora dele, 
fornecendo informação crítica e amplificando denúncias. Essa rede trazia a público as 
perspectivas dos indígenas e indigenistas sobre os acontecimentos, articulava reu-
niões com políticos, auxiliava na organização de representações perante o Ministério 
da Saúde, participando de sessões da Câmara e de outros fóruns governamentais. 
No que diz respeito aos episódios político-sanitários Yanomami, a UNI, associada 
a representantes de alguns de seus diferentes subgrupos, estreitara relações com 
pessoas e instituições-chave, incluindo senadores da República e membros do 
Ministério Público.

Em contrapartida, postos militares e pistas de pouso se multiplicam e 
penetram a área Yanomami, o que torna mais frequente o contato com os “brancos”, 
mais “ameaçada”23 sua saúde e abertos os caminhos às invasões que se seguiriam. 
À frente da Funai estava Romero Jucá, em escalada para o governo do vindouro 
estado de Roraima e sob a égide do “desenvolvimento” da região. 
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A Ação pela Cidadania (APC) e o Plano Emergencial de 
Atenção à Saúde Yanomami (Peasy)

Em meados de 1987, dispara a presença de garimpeiros e mineradoras 
entre os Yanomami. Afluem para Boa Vista milhares de garimpeiros; instalam-se 
lojas de ouro, comércio, bares, restaurantes. Diariamente, aviões transitam entre 
a área indígena e a cidade. 

Em pouco tempo, os “índios” rompem a invisibilidade sob a qual viviam 
diante da sociedade local (Entrevista de Lêda Leitão, 2019). O obstáculo que repre-
sentavam ao “desenvolvimento” da Amazônia nos conflitos com garimpeiros vira 
o centro dos debates cotidianos. E eles passam a ter nome – Macuxi, Wapixana, 
Yanomami –, a articular demandas sobre direitos constitucionais e a exigir ações 
do Estado (Entrevista de Leda Leitão, 2019).

Em meio a essa ebulição, com efeitos epidêmicos, todos os envolvidos “na 
proteção cultural e sanitária dos Yanomami”, fundamentalmente os membros da 
CCPY e de missões católicas, são abruptamente retirados da área (Ramos, 1993: 7; 
Entrevista de Ivone Menegolla, 2018). São alegadas razões de “segurança nacional” 
naquele espaço de “fronteira”, depois que um conflito vitima cruelmente quatro 
indígenas e culmina na morte de um garimpeiro (CCPY, 1988).24

Sem sucesso, Davi Kopenawa, chefe do Posto Indígena Demini, escreve 
uma carta ao presidente da República, pedindo o retorno de missionários e das 
equipes de saúde da CCPY: 

A CCPY está disposta a atender em lugares em que outros não vão. (...) Senhor 

Presidente, seu amigo Davi Kopenawa Yanomami espera que esta carta colo-

que claramente meu pensamento e aquele de meus parentes. Agora aguardo 

uma solução definitiva na remoção dos garimpeiros de toda a área Yanomami. 

(Kopenawa, 1987)

Em uma carta à antropóloga Berta Ribeiro, Maria Gorete Selau, médica 
da CCPY, descreve a “situação calamitosa” instalada pelas mineradoras, com epi-
demias de gripe subitamente se espraiando por diferentes regiões. A médica se 
ressente de sequer mencionarem que aqueles expulsos eram parte de “uma equipe 
médico-sanitária, com programa diferenciado para populações não contatadas”. Um 
único médico, vinculado à Funai, tinha acesso à área: filho do deputado Mozarildo 
Cavalcante, firme opositor da causa Yanomami, ele aparecia uma vez ao ano ou 
após os “massacres”, para “fazer a necrópsia” (Selau, 1987).

Com a expulsão, cria-se um vácuo nas informações epidemiológicas, entre 
1987 e 1990 (Varga, 1990). Para uma jornalista ativista, relacionada a Albert desde 
a fundação da CCPY, no lugar de impedir o “genocídio”, Jucá tratou de “retirar da 
área suas testemunhas” (Moreira, 1991: 162; Kopenawa & Albert, 2010).
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Convênios rompidos, a CCPY convoca médicos, antropólogos, funcionários 
e representantes de instituições de direitos indígenas, para juntos criarem estratégias 
de enfrentamento da situação (CCPY, 1987a). Estavam presentes, entre outros, Ailton 
Krenak (UNI), Beto Ricardo (Cedi), Manuela Carneiro da Cunha (ABA) e o antropólogo 
Robin Wright, pelo Indian Law Research Center, instituição com destaque na causa 
Yanomami (Entrevista de Alcida Rita Ramos, 2019). As deliberações sinalizavam a 
potência dessa espécie de estado de exceção de direitos vários, em que adoeciam 
e morriam os Yanomami, para impulsionar uma pauta maior de direitos de povos 
indígenas no país – como as discussões sobre o texto constitucional – e fora dele, 
com a participação de indígenas e de suas organizações.

Uma publicação coletiva é projetada para o ano de 1988. A campanha do 
Parque Yanomami introduzia o volume, seguida de pequenos artigos, entre os quais 
os de Shelton Davis, Ailton Krenak, Beto Ricardo e Manuela Carneiro da Cunha, 
um ensaio fotográfico de Claudia Andujar, um relatório de saúde e testemunhos da 
equipe de saúde e dos Yanomami (CCPY, 1987a). Planeja-se também o documento 
“Saúde Yanomami 1988”, com o objetivo de “alertar a opinião pública” sobre os 
prejuízos à “autonomia” e saúde dos Yanomami havidos desde o contato mais 
sistemático, nos anos 80 e, finalmente, “sobre a necessidade de implantação de 
uma Política de Saúde apropriada à realidade social e cultural dos Yanomami e às 
suas diferentes situações de saúde/contato” (CCPY, 1987b: 3).

Uma organização rígida e burocrática dos serviços de saúde estaria em 
completo desacordo com a realidade de povos indígenas, ainda mais se “recém-
contatados” (CCPY, 1987b: 4). Para sua efetividade, era preciso “complementar” o 
modelo assistencial “centralizado”, conforme a CCPY classifica a atuação das missões 
religiosas e da Funai, com aquele “descentralizado”, como os integrantes da CCPY 
definem sua própria atuação, marcada por viagens de campo e pela “mobilidade” 
(CCPY, 1987b: 4).

O colapso epidêmico estimula Krenak a propor um fórum de saúde indí-
gena, uma espécie de comissão sanitária móvel, para qualificar situações de violação 
e divulgar seus pareceres nacional e internacionalmente, junto à OMS (CCPY, 1987a). 
Com essa intenção, entre 1989 e 1991 a UNI chega a criar o Grupo de Trabalho 
de Saúde Indígena (GTSI), coordenado pelo médico István Varga, da Secretaria de 
Saúde do Estado de São Paulo (Varga, 1991). No bojo da crise Yanomami, o GTSI, 
com constituição multi-institucional, prestaria consultoria ao Banco Mundial, 
atravessando o plano local e aproximando aspirações do movimento indígena e 
indigenista das políticas de saúde e de “desenvolvimento” no país.25

As invasões se intensificam no território Yanomami. Chegam a ser estima-
dos 40 mil garimpeiros dentro da área. Multiplicam-se as pistas clandestinas e as 
invasões por via aérea, trazendo pessoas, mantimentos e maquinários para o garimpo. 
No Toototobi, havia acampamento de prostitutas (Albert, 1991). Ocorrem massacres:
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Entrou 40 mil garimpeiros. Quem liberou isso foi a autoridade presidente da 
Funai. [O] presidente da Funai era pra cuidar o meu povo indígena, mas ele não 
cuidou. O governo, aquele tempo, era governo José Sarney (...) Quando entrou o 
garimpeiro, entrou a doença: malária, gripe, tuberculose e câncer e outra doença 
que ninguém conhece. Não tinha doença ainda, lá na terra Yanomami. (...) Fize-
ram uma pista, assim, 131 pistas clandestinas. Aí começaram a trabalhar, cavar 
buraco nos igarapés. Aí a sujeira sai, mata peixe, contamina a água. (...) E também 
mataram 16 Yanomami,26 com tiro. Então, assim que aconteceu. (Entrevista de 

Davi Kopenawa, 2018) 

Tão logo expulsos, havia reinvasões, como no Paapiú, onde os garim-
peiros estavam autorizados pelo administrador regional da Funai, o mesmo que 
pressionava as equipes de saúde questionando a presença de “estrangeiros”, como 
Albert (Menegolla, Albert & Costa, 1990: 16). O funcionário utilizava aeronaves de 
empresários de garimpo para transporte de pessoal e de materiais para as ações de 
saúde (Francisco et al., 1990; Francisco, 1990). 

A invasão garimpeira, a expulsão das equipes de saúde e as epidemias 
juntam-se a acordos e medidas jurídicas, todos no sentido da disposição de setores 
do Estado em usurpar terras e minar vidas indígenas, próximo à promulgação da 
Constituição Federal. Romero Jucá faz um convênio com o Departamento Nacional 
de Pesquisas Minerais (DNPM), criando “Parques” e “Florestas Nacionais” (Flonas) 
que podiam ser explorados e garimpados, dentro das terras Yanomami. Nos termos 
de uma “expropriação ecológica” (Albert, 1992: 51), as Flonas formariam, segundo 
Romero Jucá, um “cinturão de defesa da integridade física e cultural indígena” (GTI, 
1988), um “cinturão verde” (Moreira, 1991: 263).

Com o território Yanomami bloqueado, o médico István Varga é contatado 
por Ailton Krenak e Claudia Andujar, em São Paulo. Sob disfarce, é levado à área pela 
Organização de Garimpeiros de Boa Vista (Varga, 1988). Mesmo tendo despertado 
a desconfiança dos garimpeiros, Varga consegue voltar a Boa Vista com extensas 
gravações sobre a situação. Dessa forma pouco convencional são, então, reunidas 
as primeiras informações in loco sobre a distribuição dos garimpos e as condições 
de saúde dos Yanomami durante o estado de exceção (Varga, 1988; Entrevista de 
István Varga, 2018). 

Uma rede já conhecida de atores se mobiliza. Beto Ricardo, Claudia Andu-
jar, dom Aldo Mongiano, Ailton Krenak, Ivone Menegolla, Marcos Pellegrini e Ulisses 
Confalonieri, ainda com o auxílio do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), com-
pilam um relatório-denúncia que é entregue ao presidente da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) da Corrupção pelo Centro de Assessoramento às Populações 
Indígenas Brasileiras (Capib). O dossiê da Capib, intitulado “Corrupção e atuação 
genocida da Funai”, tem anexada a denúncia da “intenção genocida do órgão tutor”, 
elaborada, entre outros, por Menegolla, Pellegrini e Confalonieri (Capib, 1988).
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A CCPY, em conjunto com o Inesc, organiza outro relatório sobre o con-
flito com garimpeiros, apontado como a causa da expulsão das equipes de saúde, 
com uma sinopse de notícias sobre o período (CCPY, 1988). Como anexo, há uma 
representação conjunta da CCPY e ABA ao procurador-geral da República. 

Tendo as epidemias e violações como temas centrais, a representação induz 
a Procuradoria-Geral a determinar a visita de uma comitiva da Ação pela Cidadania 
(APC) à Casa do Índio de Boa Vista (Funai) e à área indígena Yanomami, em junho 
de 1989 (APC, 1989), poucos meses depois de Davi Kopenawa receber o Prêmio 
Global 500, da ONU.27 O grupo constata in loco e por meio de depoimentos dos 
indígenas as violações de direitos e o concerto de forças entre garimpeiros, empre-
sários, setores jurídico, militar e político com atuação e/ou interesse local, voltado 
para o genocídio dos Yanomami: “[no Paapiú, os garimpeiros] estão destruindo física, 
moral e culturalmente os habitantes da maloca que se encontra ao lado do campo 
de pouso” (APC, 1989: 13). Aparentemente sem o controle do governo federal28 
e com leis próprias, a área Yanomami é descrita como um “novo país” dentro do 
Brasil (APC, 1989: 21). 

A APC restaura o acesso à área, reunindo especialistas – muitos que já 
atuavam ali – em viagens para diagnosticar a situação e atender emergencialmente 
os indígenas. A divulgação da tragédia, em andamento, mobiliza a sociedade civil e 
diversos setores do Estado, com destaque para a participação de indígenas e suas 
entidades cada vez mais organizadas, estimulando a adoção de um plano emer-
gencial para atendê-los.

O Boletim Yanomami Urgente de outubro de 1989,29 “Os índios Yanomami 
se mobilizam”, destaca a participação do Núcleo de Direitos Indígenas (NDI)30 ao lado 
da CCPY, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e da APC, junto ao Ministério 
Público. Uma comitiva de indígenas da UNI, um médico e um jornalista da Folha 
de S.Paulo vão até os Yanomami, em viagem noticiada pelo Programa de Índio (ver 
o capítulo de Pappiani e o capítulo 13 nesta coletânea).

Logo após a visita, os Yanomami de algumas regiões, como o Demini, Aju-
ricaba e Catrimani, incluindo Davi, reúnem-se em Boa Vista para exigir a retirada 
dos garimpeiros de suas terras e o reconhecimento da íntegra de seu território. Não 
são recebidos pelo governo de Roraima ou pela Funai local. 

Após intensas mobilizações locais e articulações nacionais com instituições 
e indígenas de outros povos, reunidos em Goiânia para uma Assembleia do Cimi, a 
ação coletiva planeja visitar o Congresso Nacional, o Ministério Público e o presidente 
José Sarney.31 Apesar do esforço e das múltiplas manifestações favoráveis, não são 
recebidos pelo presidente, mas conseguem audiências historicamente inéditas com 
o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República.

Denunciando também as violações sofridas por outros povos, lideranças 
e organizações indígenas – “350 lideranças, representando 76 povos e 14 organi-
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zações indígenas” (APC, 1990: 20) –, rumam até o Palácio do Planalto e entregam 
um documento à Câmara e ao Senado. “Pela primeira vez diferentes povos se uniam 
para se pronunciar em favor de uma causa comum, a causa Yanomami”: exigiam a 
retirada dos garimpeiros, a restituição formal das terras expropriadas e a criação de 
um “plano emergencial de saúde” para os Yanomami, conforme noticia um jornal 
local, o Correio do Brasil, em 13 de setembro (Boletim Yanomami Urgente, 1989).

No Palácio do Planalto encontram as portas fechadas e a força policial, 
armada com bombas de gás lacrimogêneo e fuzis. Apenas os “brancos” são rece-
bidos. Davi Kopenawa, indignado, coloca embaixo do tapete uma carta em que se 
exige a imediata retirada dos garimpeiros das terras Yanomami.

O relatório médico de Maria Gorete Selau, sobre a primeira viagem de 
avaliação da APC, é lido nas audiências. Compilando dados sanitários de diversas 
origens e períodos, o relatório engrossa a pressão para a intervenção de setores 
do Estado, reforçando a importância do conjunto de ações de saúde acontecidas 
nos Yanomami desde a década de 70, desenvolvidas e registradas pela CCPY até 
a expulsão das equipes. Como diz o médico e indigenista Paulo Daniel Moraes, “a 
área Yanomami começou a ter dados bem claros, inclusive da situação de genocídio, 
a partir da presença de equipes que tinham permanência e tinham efetividade em 
área” (Entrevista de Paulo Daniel Moraes, 2019).

Os dados demonstravam com consistência que, mais do que o contato, 
era o contato com os garimpeiros o fator decisivo para as taxas de infecção (Pithan, 
Confalonieri, & Morgado, 1991). Na Casa de Saúde Indígena (Casai), em Boa Vista,  
durante os três anos de exceção o número de pacientes Yanomami internados com 
malária subiu 500%. Mais da metade dos indígenas atendidos ali sofria de mais 
de uma doença (Pithan, Confalonieri & Morgado, 1991: 569). Os estudos epide-
miológicos demonstravam que o garimpo era “injustificável, sob o ponto de vista 
da saúde pública” (Confalonieri, 1990: 32), contrariando a proposta formalizada 
de criar as tais reservas, que Sarney tentaria efetivar até o final de seu mandato 
(APC, 1990: 21, 27).

Os Yanomami estavam em colapso. Suas terras e águas, em ruínas: elevada 
mortalidade, principalmente infantil (Confalonieri, 1990: 32), malária, “a pior do 
Brasil, que não tratava com nada” (Entrevista de Marcos Pellegrini, 2019), acen-
tuada pela desnutrição, pelo envenenamento por mercúrio e pelo aniquilamento 
de recursos de subsistência.

A tragédia gera uma nova denúncia contra o governo brasileiro na Comis-
são dos Direitos Humanos do Conselho Econômico e Social da ONU (Do Pateo, 2014). 
Ela é preenchida de epidemias e mortes potencializadas pelo lugar dos Yanomami 
no imaginário transnacional pregresso, o de povo numeroso, de pouco contato e 
constantemente ameaçado, agora um oportuno “eco do interesse internacional do 
exotismo”, alimentado por pesquisadores e jornalistas, como diz Ramos (Entrevista 
de Alcida Rita Ramos, 2019).
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No centro de um debate sociopolítico transnacional, a “questão Yanomami” 
se converte no paradigma de violações a direitos de povos indígenas, com impactos 
sobre suas condições de saúde e, no limite, de existência. As pressões nacionais e 
internacionais mediadas pelos diagnósticos e denúncias associados à APC, com-
postos no bojo de uma tão intensa quanto pregressa mobilização dos movimentos 
indígena e indigenista, impelem à adoção paralela do Plano Emergencial de Atenção 
à Saúde Yanomami (Peasy).

Antes do final de 1989, o Peasy começa a ser organizado pelo Ministério 
da Saúde e pela Funai (Varga, 1990). Agora sensibilizado com a situação Yanomami, 
Sarney solenemente anuncia a liberação dos recursos para o “plano multi-institu-
cional”, composto pelas mesmas entidades anteriormente expulsas da área: “esse 
é um plano de mutirão que vai justamente juntar não só órgãos do Governo como 
também sociedades privadas, como missões religiosas e todos aqueles que se inte-
ressam pelo problema indígena do nosso País” (Sarney, 1989: 7.849).

Um decreto ordena a “retirada gradativa” dos garimpeiros, com “aten-
dimento médico imediato” aos indígenas, “dizimados por uma epidemia de febre 
silvestre” (Julho, 1989). O Peasy deveria durar ao menos três meses, até que “um 
plano permanente de assistência sanitária àquelas comunidades” fosse implantado 
(Funai, 1990: 9). 

A Funai, que não era protagonista nas ações de saúde multi-institucio-
nais pregressas, durante a emergência Yanomami se considerava a principal, se 
não a única, responsável pela elaboração e coordenação do plano (Funai, 1990). 
A continuidade das ações do Peasy é proposta sob a forma de um Plano de Aten-
ção à Saúde das Comunidades Indígenas Yanomami, apresentado ao Ministério 
da Saúde como “elaborado por técnicos da área de saúde da Funai” (Funai, 1990: 
1). Nos dois primeiros meses do plano, diz o documento, Funai, Sucam e a Ação 
pela Cidadania – o que compreendia, por exemplo, os profissionais da CCPY e os 
missionários da Consolata, não citados ao longo do documento – haviam sido as 
responsáveis pelo atendimento (Funai, 1990).

Dentro do plano, os membros das equipes de saúde deveriam “ter conhe-
cimento da visão cultural indígena sobre a doença e respeitar sua terapêutica tradi-
cional” (Funai, 1990: 12). Quem seriam, e de onde vinham essas ideias? Esse modo 
de atenção não foi criado durante o Peasy. Como o primeiro distrito, ele emerge 
naquela situação emergencial, sendo proveniente de instituições, ações de saúde 
pregressas e pessoas que, como parte dos movimentos indígena e indigenista, 
atuam no Peasy (Sobre a criação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, em 
geral, ver capítulo de Pontes nesta coletânea).

Apesar da grande mobilização – eram centenas de profissionais, de dife-
rentes regiões do país, distribuídos pelas equipes (Entrevista de Ulisses Confalonieri, 
2018) –, o Peasy reproduzia o caráter multi-institucional e multiprofissional (Varga, 
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1990: 3) característico das ações de saúde da CCPY até então. As equipes contavam 
usualmente com médico, enfermeiro ou auxiliar de enfermagem, laboratorista, 
eventualmente um guarda sanitário da Sucam, intérprete/assessor antropológico, 
como Bruce Albert, Alcida Ramos, Carlo Zacquini, Davi Kopenawa e outros Yano-
mami. Sobre Albert, o médico István Varga diz que efetivamente fez parte da equipe, 
tornando o atendimento mais ágil e auxiliando na superação de “situações críticas” 
(Varga & Montejano, 1990: 3).

Como as equipes chegaram anos após a invasão, os impactos sanitários 
eram apenas estimados. Os atendidos pelo Peasy foram não mais do que os sobre-
viventes (Varga, 1990: 3). Por onde iam, havia “funerais”, conta Pellegrini: “a gente 
chorava todo dia (...) eu encontrava mulheres que tinham 7 filhos, morreram 5, 
sobraram 2. Elas me viam e começavam a chorar. E às vezes, você estava lá à noite 
e era hora de chorar os mortos” (Entrevista de Marcos Pellegrini, 2018). O trabalho, 
em certo momento, era “contar morto” (Entrevista de Ivone Menegolla, 2018).

Em março de 1990, o Relatório de Saúde, de Confalonieri, é apresentado 
no Senado Federal, em uma reunião para avaliação do plano e elaboração de reco-
mendações (Peasy, 1990). O objetivo continua sendo a implantação de um programa 
de saúde permanente. Em meados de 1990, assume o ministro da Saúde do governo 
Collor, compondo um grupo de trabalho que reforça tal intenção, com a participação 
da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) (FNS, 1991: 28). 

Contudo, aos quatro meses do novo governo, a situação dos Yanomami 
permanecia crítica. Com ações consideradas “exibicionistas”, como a pirotécnica 
explosão de pistas de pouso de garimpo em maio de 1990, Collor não fazia mais do 
que “acalmar os ânimos internacionais” contra o “genocídio Yanomami” (Poran-
tim, 1990a, 1990b). Às vésperas da Eco-92, o Instituto Socioambiental edita no 
volume referente a 1987-1990 da Série Povos Indígenas no Brasil um capítulo sobre 
Roraima, tratando o genocídio Yanomami como estratégia de Estado e de setores 
político-empresariais do país, em nome da “segurança nacional” (PIB, 1991).

Enquanto o governo resistia à desintrusão, alegando falta de recursos, a 
CCPY mantinha a tradição e habilidade de captá-los externamente. Sem contar com 
o apoio do Ministério da Saúde, aciona o Ministério Público Federal para avalizar 
a canalização de dinheiro da estatal inglesa Overseas Development Agency (ODA) 
para uma ação de saúde “mais duradoura na área”, dada a pequena abrangência 
do Peasy (CCPY, 1990). 

O Plano Emergencial e os atendimentos continuariam, como possível, até 
a implementação formal do Distrito Sanitário Yanomami (FNS, 1991).
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A emergência do primeiro Distrito                      
Sanitário Especial Indígena

O Projeto Saúde Yanomami (FNS, 1991: 28) é mais concretamente discu-
tido em uma oficina de pré-operacionalização ocorrida em Manaus entre janeiro e 
fevereiro de 1991 (PSY, 1991; Boletim Yanomami Urgente, 1991b). Ao lado de Davi 
Kopenawa estavam representantes da CCPY, de outras ONGs, missões religiosas e, 
como observadoras, duas ONGs alemãs, como a Sociedade para os Povos Ameaçados.

A implementação do projeto exigia a resolução de problemas com recursos 
humanos e financeiros e a publicação do documento interministerial de transfe-
rência das competências entre Funai e Ministério da Saúde. Oneron Pithan, antigo 
médico da Funai e principal responsável pelo levantamento sanitário dos Yanomami 
na Casai (Pithan, Confalonieri & Morgado, 1991), durante o período de exceção em 
que estes ficaram sem atendimento, seria nomeado diretor substituto da Sucam, 
passando a coordenar formalmente o PSY, junto com Ivone Menegolla.

No projeto aparece não o termo “distrito”, mas “Sistema Local Especial 
de Saúde da Área Yanomami” (Slesay) (Sobre a estratégia dos Sistemas Locais de 
Saúde, Silos, ver capítulo de Pontes nesta coletânea). Considerando a descrição das 
ações de saúde feita até aqui, seus contornos sugerem não mais que um rearranjo 
de pessoas e instituições, sob novos nomes. A estrutura é explicada por meio de 
organogramas, com as diversas instituições, propostas de distribuição de compe-
tências e suas interconexões (PSY, 1991).

Em sua proposta preliminar, a coordenação regional do Sistema Local 
estaria a cargo da Fundação Nacional de Saúde (FNS, hoje Funasa), feita por uma 
equipe técnica multi-institucional e por uma comissão consultiva comunitária, for-
mada pelas instituições atuantes em área, sem mencionar indígenas. Essa comissão 
seria responsável pela articulação interinstitucional e por avaliar as ações quanto 
à sua adequação técnico-científica.

Segundo o organograma, a direção central ficaria a cargo de três instâncias, 
com peso paritário e sem hierarquia aparente. Uma delas era um órgão consultivo 
denominado Comissão Intersetorial de Saúde do Índio (Cisi), destinada a articular 
setores e a harmonizar doutrinariamente as diferentes instâncias na execução tanto 
desse como de outros projetos de saúde indígena (Sobre a Cisi e a participação 
indígena, ver capítulo de Diehl nesta coletânea.). 

Regionalmente, uma equipe técnica multi-institucional tratava do “suporte 
logístico, operacional e execução do Projeto”. A respeito dos antagonismos afetivo-
administrativos entre Ministério da Saúde e Funai, nota-se que a Funai Boa Vista 
era não mais do que um “ponto de apoio” daquela equipe, ocupando um quadro 
logo abaixo, com proporções marcadamente menores (PSY, 1991).
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Associando, de maneira complementar, atuação centralizada e descen-
tralizada, o Sistema Local propriamente dito seria formado pela “unidade mista 
Urihi32 Yanomami”, responsável pelo atendimento médico-hospitalar, pela “coor-
denação da atuação das equipes volantes” e pelo apoio logístico, em intercâmbio 
com diferentes “bases de operação nos polos”. Unidades “simplificadas”, os polos 
são “pontos de apoio” para as equipes volantes de saúde. A Coordenação Regional 
e o Sistema Local, ambos internamente constituídos por inter-relações entre insti-
tuições diversas, deveriam atuar em sinergia.

Em fevereiro de 1991, por meio do decreto n. 23, os “distritos sanitários de 
natureza especial” são formalizados, consideradas “as especificidades das diferentes 
áreas e comunidades indígenas” (Brasil, 1991a). A competência dos cuidados em 
saúde é transferida da Funai para o Ministério da Saúde.

Em abril de 1991, uma portaria interministerial aprova o “projeto de saúde 
Yanomami”, a ser operado pelo assim formalmente criado Distrito Sanitário Yano-
mami (DSY). Em seguida, a área Yanomami é judicialmente interditada. Ainda em 
abril, o Núcleo de Direitos Indígenas (NDI) encaminha à Coordenadoria de Defesa 
dos Direitos e Interesses das Populações Indígena do Ministério Público Federal um 
relatório de Alcida Ramos e Ivone Menegolla, já pela FNS, descrevendo a situação 
de “calamidade” no Auaris, a “pandemia de malária” (NDI, 1991: 1) e reforçando 
a premência da adoção de um programa de saúde no qual as equipes tivessem 
maior permanência durante os surtos, mas com mobilidade suficiente para tratar 
os Yanomami “sem juntar comunidades que se querem separadas” (CCPY, 1991a: 
8). No relatório, as autoras enfatizam o impacto nocivo do trânsito de garimpeiros 
pela área indígena, capaz de contaminar comunidades de diversas sub-regiões de 
seu território, ainda que estivessem distantes dos pontos de garimpo (CCPY, 1991a).

Em novembro de 1991, nove órgãos governamentais e representantes 
das universidades do Amazonas, do Pará e de Brasília, da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil e da CCPY reúnem-se em Manaus, onde acordam algumas con-
dições essenciais ao planejamento do Sistema Local Especial de Saúde Yanomami 
(Slesy) (Boletim Yanomami Urgente, 1991a). A primeira delas era a demarcação do 
Parque Yanomami, seguida pela eliminação do garimpo e revogação dos decretos 
que fragmentavam o território Yanomami, criando as reservas garimpeiras.

Os referidos órgãos, universidades e organizações propunham a criação 
de um conselho consultivo permanente, devido à multi-institucionalidade, para oti-
mizar a comunicação entre órgãos federais, ONGs e lideranças Yanomami (Boletim 
Yanomami Urgente, 1991a). As áreas de atuação de cada instituição mantêm-se 
respeitadas no Sistema Local Especial de Saúde (Siles). A CCPY, com o Projeto de 
Saúde Demini. As missões religiosas, permanecendo em suas “capitanias”, como 
define Lobo (Entrevista de Stella Lobo, 2018).
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Entre os objetivos do Siles estão, em primeiro lugar, o “respeito pela inte-
gridade da organização política e social e pela autonomia cultural dos Yanomami” 
e “pelas tradições intermitentemente nomádicas dos Yanomami, evitando-se a 
imposição de assentamento permanente” (Boletim Yanomami Urgente, 1991a). 

Em novembro, o Sistema Local Especial de Saúde Yanomami é anunciado 
em Roraima pelo ministro da Saúde Alceni Guerra e pelo presidente da Fundação 
Serviços de Saúde Pública (Fsesp), do Ministério da Saúde (Boletim Yanomami 
Urgente, 1991a).

Não pode ser esquecida a disposição, naquele momento, do Banco Mundial 
em organizar iniciativas de saúde para povos indígenas, fruto daquelas mobilizações 
pregressas, a exemplo também do GTSI (Entrevistas de Luiza Garnelo, 2018, e Alcida 
Rita Ramos, 2019). Segundo Ramos, Collor de Mello “foi chamado a Washington” 
e repreendido por representantes do BID (Entrevista de Alcida Rita Ramos, 2019).

O DSY emerge nessa aproximação entre opinião pública, lideranças 
indígenas e gestores do banco. Ao revisar sua Diretriz Operacional, o BID admite 
formalmente os graves impactos das obras por ele financiadas sobre povos indí-
genas. São abertas linhas de apoio a “tradições e culturas” relacionadas a “meio 
ambiente, direito à terra e serviços de saúde”, tendo povos indígenas afetados nas 
terras baixas sul-americanas como beneficiários preferenciais (Martinez, 2005: 
270). Pouco mais tarde, Shelton Davis, ativista da causa Yanomami apresentado 
pelo BID como seu “sociólogo”, celebra o fato de que o diálogo entre a entidade e 
povos indígenas estava já iniciado (Davis, 1993: 9). 

Com financiamento da Survival International, do Museum of the American 
Indian, ligado ao Smithsonian Institute, e de outras entidades relacionadas a “assun-
tos indígenas e de meio ambiente”, Davi Kopenawa e Claudia Andujar conversam 
com representantes do BID em abril de 1991, entre encontros com representantes 
da ONU e da OEA e conferências em universidades norte-americanas (Boletim Yano-
mami Urgente, n. 17, abr. 1991a). Os Yanomami também recebem a visita de um 
antropólogo do banco, no âmbito do Projeto de Controle de Malária na Bacia Ama-
zônia, o PCMAM33 (CCPY, 1991c; Entrevista de Luiza Garnelo, 2018), para discutir 
com a FNS o financiamento de atividades de saúde na área (Loiola, Silva & Tauil, 
2002: 238). Seu relatório confidencial deixa avaliações e recomendações expressas 
relacionadas à implementação do Distrito de Saúde Yanomami (CCPY, 1991c).

Durante a Eco-92, sob os olhos e pressões transnacionais, a demarcação da 
TI Yanomami, interditada um ano antes, em paralelo à criação formal do primeiro 
distrito, é anunciada pelo presidente Collor de Mello.
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Sobre cartas e emergências:                                          
de antes a depois da política de saúde indígena

Foi assim que o homem branco não parou mais de nos 
contaminar e é por isso que tantos yanomami mor-
rem. Agora nós não queremos continuar morrendo de 
epidemias, estamos com muito medo do perigo das 
epidemias. Agora nós só queremos morrer de velhice. 

Lourival, xamã da comunidade do Demini, 1996

Uma sucessão de situações descritas como emergenciais atravessa o 
duradouro processo de emergência do Distrito Sanitário Yanomami. A potência 
das epidemias Yanomami, tomadas como o centro de debates e embates sobre 
saúde e território, desde meados da década de 1970, articula circunstancialmente 
e de diferentes formas campos, agentes e instituições transnacionais. Entre os 
mais permanentemente envolvidos, muitos transitam entre diferentes esferas e 
instituições ao longo do tempo, contribuindo para uma aproximação ainda maior 
dos fluxos locais e globais daquelas ações coletivas. Por essa via são produzidas, 
entre outras, condições sociopolíticas que impulsionam o reconhecimento formal 
do primeiro distrito sanitário indígena do país.

Nesta análise adentrei sucessivas ações de saúde e território, detalhando 
múltiplos atores, perspectivas convergentes e divergentes diante da potente “causa 
Yanomami”. Em uma reconstrução sobre ações de saúde remetida pelo menos à 
década de 70, procurei recuperar algo sobre o que seria um tal modelo de atenção 
voltado para as “peculiaridades de cada comunidade” indígena, ausente das abre-
viadas normas que criam o distrito (Brasil, 1991a, 1991b). 

Seu planejamento diz predominantemente sobre as ações pregressas de 
saúde que, não se restringindo à CCPY mas por esta enfeixadas, alcançam uma 
extensa rede transnacional e multidisciplinar à qual estavam articulados agentes 
com destaque na organização, como uma “fotógrafa-ativista”, um missionário, os 
antropólogos Bruce Albert e Alcida Ramos, uma grande liderança indígena e mui-
tos sanitaristas. Na singularidade de suas ações em saúde e território, todas essas 
competências profissionais, entre outras que não pude tratar aqui – notadamente 
as de Andujar, que circula e articula universos, de galerias de arte internacionais, 
poetas e sanitaristas a gabinetes militares34 –, misturavam-se.

A emergência do DSY, nos dois sentidos abordados, torna-se um paradigma 
capaz de atravessar esferas, instituições e povos, com uma determinada “vida ativa 
social” (Abu-Lugod, 2010). Como “crise”, “tragédia”, “questão”, “emergência” ou 
“desastre”, os Yanomami e o primeiro distrito são transversais e alimentam as dis-
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cussões e mobilizações posteriores de movimentos indígenas e indigenistas voltados 
para a construção e o encorpamento jurídico da política de saúde indígena no Brasil. 
Sua materialidade jurídico-formal, mais que o próprio distrito – imerso em crises 
político-administrativas logo após sua formalização (Magalhães, 2001a; Guimarães, 
2015) –, pode ser considerada um marco para a possibilidade de reorganização da 
atenção à saúde indígena no Brasil.

Confalonieri (1989: 41), que, no ápice da invasão garimpeira, propõe a 
“distritalização diferenciada”, atribui à “questão Yanomami” o impulsionamento 
da conturbada transição do atendimento sanitário da Funai para a FNS, agência 
vinculada ao Ministério da Saúde, o que era também uma aspiração anterior do 
movimento indígena (Krenak et al., 1988). A “tragédia [Yanomami] foi um detonador 
daquilo”, diz o sanitarista (Entrevista de Ulisses Confalonieri, 2018).

Concordando com a ideia de que essa transferência se deveu ao “desastre” 
Yanomami, Varga sumariza as condições que fariam do DSY um caso modelar, daí 
por diante, todas elas exploradas ao longo deste texto: a “articulação interinstitu-
cional, pela participação do movimento indígena, ativo desde o início da negociação, 
a presença de uma ONG, antropólogos e uma atenção internacional” (Entrevista 
de István Varga, 2018). 

“Foi a crise Yanomami que fez isso sair”, relata Pellegrini sobre a 2ª 
Conferência Nacional de Saúde Para os Povos Indígenas, acontecida em 1993 
com metodologia amplamente participativa, dois anos após a criação formal do 
primeiro distrito (Entrevista de Marcos Pellegrini, 2018). Por sua vez, as duas 
primeiras conferências nacionais de Saúde Indígena, ocorridas em 1986 e 1993, 
não deixam de ser as primeiras grandes mobilizações indígenas nacionais, tendo 
contribuído para a consolidação do movimento indígena no Brasil (Entrevista de 
Marcos Pellegrini, 2019).

Na 2ª Conferência, o DSY foi um referencial, principalmente para a 
Amazônia. De acordo com Paulo Daniel Moraes, sua existência, “com recurso” e 
“legalizado”, mostrava que era possível fazer o mesmo em outros lugares, ainda 
que houvesse discussões acaloradas sobre especificidades regionais, com relação a 
povos do nordeste, do sul e do sudeste do país: “[o DSY] abriu várias portas, tanto 
em termos de concepção, mas até da própria possibilidade de ter esse instrumento 
político, que é o distrito” (Entrevista de Paulo Daniel da Silva Moraes, 2018).

O primeiro distrito também se espraia. Sua existência formal e orçamen-
tária influencia a consolidação do Distrito Sanitário Leste Roraima (Entrevista de 
Paulo Daniel da Silva Moraes, 2018). De sua ramificação administrativa para os 
Yanomami do Amazonas, sob a gestão da médica e antropóloga Luiza Garnelo, o 
DSY se capilariza em resposta a demandas de outros povos indígenas do Ama-
zonas, não formalmente contemplados por programas de saúde (Entrevista de 
Luiza Garnelo, 2018).
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As “epidemias Yanomami” impulsionam planos e ações de saúde, contri-
buindo para a emergência do primeiro distrito, naquele momento, lugar e povo, 
e não em outros. Por outro lado e de maneira mais ampla, o DSY impulsiona epi-
sódios e ideias caros à construção de um modelo de atenção e da própria Pnaspi. 
Sua proposta é tecida desde meados da década de 1970, pontuada pela exigência 
Yanomami de que sua geopolítica fosse considerada na estruturação das equipes e 
ações multidisciplinares de saúde, medicinas fossem postas em diálogo, mecanis-
mos de participação social fossem esboçados e informação para um monitoramento 
epidemiológico específico fosse produzida (Moreira, 2002: 104).

A lei 9.836, ou Lei Arouca, é promulgada muito mais tarde, em 1999. O que 
argumento com relação ao DSY não deixa de ser válido para a própria Pnaspi. Ela 
não é criada, mas emerge, como resultado de semelhantes condições sociopolíticas 
aqui parcialmente analisadas, do ponto de vista do DSY e das epidemias Yanomami.

Neste percurso, procurei salientar a participação de movimentos indige-
nistas e indígenas, de diferentes povos e lugares, reconhecidos mas usualmente 
pouco qualificados na bibliografia disponível sobre a história da saúde indígena 
no Brasil. Explorei as epidemias e a potência transtemporal da questão Yanomami 
como centro da análise, mostrando como, para além de presidentes, também povos, 
organizações e lideranças indígenas passam a escrever suas próprias “cartas” sobre 
saúde e território a diferentes instâncias de representação dos Estados nacionais, 
alcançando efeitos práticos e jurídicos.

Mais do que nunca, é preciso que estas “cartas” sejam lidas pelos agentes 
de políticas públicas e pelo Estado. Hoje, elas nos contam sobre (re)invasões garim-
peiras e emergências indígenas, seja pelos efeitos desiguais da gestão estatal da 
pandemia, seja pela eclosão de suas vultosas mobilizações país afora, com expressão 
judicial (Pontes et al., 2021). 

Passadas três décadas da paradigmática emergência Yanomami e de tantos 
outros povos, como da emergência de suas mobilizações em aldeias, comunidades 
e cidades Brasil afora, voltadas para uma conquistada política de saúde indígena, 
como demonstrei aqui, persistem sua potência e duplo sentido:35 

Porque o nosso, o presidente do Brasil, ele não está valorizando o meu povo 

Yanomami e Yek’wana, Macuxi, Wapichana, Ingarikó, Wai-Wai, Waimiri-Atroari 

e outros povos indígenas do nosso país. É por isso que nós estamos chamando 

atenção para a autoridade respeitar, respeitar o meu povo Yanomami. Respeitar 
a sua lei também. Respeitar a sua lei! (Kopenawa, 2019, destaques meus) 
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Notas

1 Este capítulo foi preparado no âmbito do projeto de pesquisa Saúde dos Povos Indígenas 
no Brasil: perspectivas históricas, socioculturais e políticas, com financiamento concedido 
a Ricardo Ventura Santos pela Wellcome Trust/UK (projeto n. 203486/Z/16/ Z). A autora foi 
bolsista de pós-doutorado do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/Capes), no Pro-
grama de Pós-Graduação de Epidemiologia em Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde 
Pública Sergio Arouca, da Fiocruz, de dezembro de 2018 a novembro de 2020. A pesquisa foi 
avaliada e aprovada pelo Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (parecer Conep n. CAAE 
61230416.6.0000.5240); informações adicionais sobre o projeto de pesquisa estão indicadas 
no texto de Apresentação desta coletânea. 

Foram usados os acervos da Comissão para a Criação do Parque Yanomami (CCPY) e outros 
documentos sobre o período analisado, depositados no Centro de Documentação Indígena 
(CDI) da Missão Consolata, na cidade de Boa Vista, RR; documentos dos acervos do Conse-
lho Indigenista Missionário (Cimi), da Operação Anchieta (Opan, agora Operação Amazônia 
Nativa), do Instituto Socioambiental (ISA), da Associação Brasileira de Antropologia (ABA), 
arquivos digitais disponíveis para consulta pública sobre o Programa de Índio, produzido pelo 
Núcleo de Cultura da União das Nações Indígenas (UNI), e Diários do Congresso Nacional, 
além de arquivos pessoais de antropólogos e sanitaristas doados ao Projeto Wellcome. A visita 
à exposição e ação fotográfica Yanomami: a luta continua, de Claudia Andujar, inaugurada 
em dezembro de 2018 no Instituto Moreira Salles de São Paulo, contribuiu para a análise. Em 
março de 2019, na cidade de Boa Vista, RR, houve a imersão nos arquivos do CDI, conversas 
informais com Carlo Zacquini e Paulo Daniel Moraes e o acompanhamento dos indígenas nas 
manifestações nacionais contra a municipalização do Subsistema de Atenção à Saúde Indí-
gena, então proposta pelo governo. As entrevistas utilizadas neste capítulo foram feitas com 
os seguintes sujeitos: Marcos Pellegrini, Alcida Rita Ramos, Carlo Zacquini, Ana Maria Costa, 
Leda Leitão, Ivone Menegolla, István Varga, Ulisses Confalonieri, Stella Lobo, Luiza Garnelo, 
Paulo Daniel da Silva Moraes. Para outras informações sobre os entrevistados citados ao longo 
deste capítulo, ver Apêndice deste volume. 

Agradeço a todos os leitores-pareceristas, especialmente a Luiza Garnelo, por suas sugestões 
cruciais. A Carlo Zacquini não tenho como retribuir as conversas e o apoio permanentes, per-
mitindo-me generosamente “usar e abusar” do acervo do Centro de Documentação Indígena 
(CDI) da Consolata, em Boa Vista, RR, com a ajuda inestimável dos pesquisadores Marcos 
Cunha Macuxi e Esther Ferrer.

2 Esse uso metodológico de epidemia como categoria analítica que permite acessar o caminho 
da produção do conhecimento foi inspirado na abordagem utilizada por Rosanna Jane Dent e 
Ricardo Ventura Santos (ver capítulo de Dent e Santos nesta coletânea).

3 O Intersalt (1984), do National Heart Lung and Blood Institute (EUA), foi um estudo comparativo 
internacional, com protocolo comum, sobre as relações entre a pressão arterial e a ingesta de 
sódio e potássio por diversos segmentos populacionais pelo globo.

4 Durante a “invasão garimpeira” Chagnon publica seu artigo “Life histories, blood revenge, 
and warfare in a tribal population” na revista Science (Chagnon, 1988), alimentando debates 
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transnacionais tendo cientistas e os Yanomami como centro, em parte espelhados na polêmica 
sobre o livro Darkness in El Dorado, do jornalista Patrick Tierney (2000). O intenso debate, 
com a participação de membros da CCPY e redes de pessoas e instituições colaboradoras, 
como Alcida Ramos, Bruce Albert, Leda Leitão, Stella Lobo e Manuela Carneiro da Cunha, 
pela Associação Brasileira de Antropologia, merece um estudo em separado (CCPY, 2002).

5 Davi recebe a premiação em janeiro de 1989, mas é laureado no ano de 1988 (Kopenawa & 
Albert, 2010).

6 Segundo Alcida Rita Ramos, essa gestão do órgão logo se encerraria, juntamente com os 
projetos de saúde (Entrevista, 2019).

7 É quando acontece o evento do Teatro da Universidade Católica de São Paulo (Tuca), conside-
rado como mito de origem da CCPY (Zacquini, comunicação pessoal).

8 Entre aspas, mantenho o termo “nação” porque consta de muitos documentos do período. 
Polissêmico, aparece nos materiais da CCPY, na denominação da UNI, mas também em registros 
de agentes institucionais do Estado e poderes locais, para os quais, a depender do contexto 
de interesse, os Yanomami podiam ser não mais que meia dúzia de tribos indígenas (Ramos, 
1979) ou numerosos o bastante para fundar uma nação independente, ameaçando a segurança 
e a soberania nacionais.

9 Em 1979, o Conselho Indigenista Missionário publica, junto com a CCPY e a Comissão Pró-
Índio de São Paulo, a proposta do parque (CCPY, CPI-SP & Cimi, 1979). Em 1981, é a vez do 
Anthropology Resource Center (ARC), fundado por Shelton Davis em 1975. O título apela a 
uma ação coletiva: “The Yanomami Indian Park: a call for action” (ARC, 1981).

10 A Funai, pouco mencionada nos documentos e estudos sobre ações de saúde do período, tem 
atuação paradoxal. Considerando seus diferentes presidentes, departamentos e funcionários, 
em mesmos ou diferentes momentos, eles podem ter contribuído tanto para a construção de 
ações de saúde específicas quanto para a aniquilação de direitos, territórios e vidas indígenas. 
Sobre seus convênios de saúde, ver os capítulos de Verdum e Selau nesta coletânea.

11 Baruzzi era então “presidente da Ceasci (Comissão Especial de Assuntos de Saúde em Comu-
nidades Indígenas – Min. Saúde)” (CCPY, 1981a: 1).

12 Em meio a instabilidades burocráticas, Brando é contratado pela Funai logo após a realização 
do levantamento. Ele registra a existência de um grupo de trabalho na Funai para a elaboração 
de um projeto de saúde, o “plano de apoio e assistência aos índios Yanomami”, “mas vários 
coronéis e burocratas fazem parte do GT” e apenas ele e “duas antropólogas já tinham estado 
em área” (Brando, 1985: 92). Sua morte prematura na área Yanomami, em 1982, é lamentada 
pela presidência da Associação Brasileira de Antropologia e anunciada por revistas e boletins 
internacionais (Garcia, 1983).

13 Geógrafa de formação, atuou como diretora científica do Docip (Centro de Documentação, 
Pesquisa e Informação dos Povos Autóctones) de 1990 a 2013. Disponível em: <www.docip.
org/fr/docip/organisation/>. Acesso em: 13 dez. 2020.

14 Trata-se de Loretta Emiri, autora de publicações e exposições, que mantém entre os Yanomami 
um trabalho linguístico e pedagógico de grande expressão.
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15 Os Núcleos Interinstitucionais de Saúde Indígena (Nisis) são formalmente criados pela portaria 
n. 540 da Fundação Nacional de Saúde, de 18 de maio de 1993.

16 Disponível em: <http://ikore.com.br/programa/programa-de-estreia/>. Acesso em: 18 jun. 2019.

17 Disponível em: <http://ikore.com.br/programa/casos/>. Acesso em: 18 jun. 2019.

18 Alguns desses programas estão sumarizados em: <http://ikore.com.br/programa/retrospecti-
va-yanomami/>. Acesso em: 18 jun. 2019.

19 Disponível em: <http://ikore.com.br/programa/assembleia-yanomami/>. Acesso em: 18 jun. 2019.

20 O documentário Banking on Disaster, de John Adrian Cowell, mostra os protestos em 
Washington, na Conferência dos Cidadãos, acontecida entre 25 e 30 de setembro de 1986, e 
Chico Mendes conversando pela primeira vez com representantes do BID. O documentário 
compõe a série A Década da Destruição, depositada na íntegra na Casa de Oswaldo Cruz (COC) 
<http://arch.coc.fiocruz.br/index.php/decada-da-destruicao>. Acesso em: 22 jan. 2021.

21 Disponível em: <http://ikore.com.br/programa/ailton-krenak-nos-eua>. Acesso em: 18 jun. 2019.

22 Disponível em: <http://ikore.com.br/programa/saude/>. Acesso em: 18 jun. 2019.

23 Disponível em: <http://ikore.com.br/programa/parque-yanomami/>. Acesso em: 18 jun. 2019.

24 O governador de Roraima diz à TV que não pode permitir garimpeiros em área indígena, mas 
tampouco admitir estrangeiros, fossem religiosos ou antropólogos. Conclui atacando a criação 
do Parque Yanomami, por estar em região de fronteira (CCPY, 1988).

25 O GTSI colabora na organização do seminário A Saúde do Índio, o SUDS e a Nova Constituição 
e do 6º Simpósio sobre Política Nacional de Saúde, da Câmara dos Deputados, em 1989 (Varga, 
1991). No 6º Simpósio é apresentada a moção n. 5, propondo a “incorporação da saúde do índio 
pelo SUS”, segundo as “indicações gerais da Primeira Conferência Nacional de Proteção à Saúde 
do Índio” e franqueando seu direito a uma atenção “integral”, “diferenciada”, considerando os 
múltiplos determinantes de sua saúde e reconhecendo “sistemas de saúde próprios de cada 
grupo” (Brasil, 1989: 188-189).

26 Referência ao Massacre de Haximu (1993), quando garimpeiros brasileiros, em dois ataques 
a comunidades Yanomami na Venezuela, matam cinco homens, três mulheres, duas moças e 
seis crianças. Os adultos com tiros, também mutilados ou esquartejados por terçados, com os 
quais golpeiam fatalmente as crianças, entre elas um bebê. Uma idosa cega foi morta a pon-
tapés (Albert, 1993). Após intensa disputa jurídica, o genocídio foi reconhecido no Supremo 
Tribunal Federal, em 2000 (CCPY, 2002).

27 Por demanda dos indígenas relacionada a violências e invasões de posseiros e da Polícia Militar, 
a comitiva visita também a área indígena Raposa Serra do Sol (APC, 1989).

28 Em janeiro de 1989, uma equipe do Ministério da Justiça já havia informado o presidente José 
Sarney sobre as violações constatadas mais tarde pela APC (APC, 1989: 22, 34).

29 Daqui por diante utilizo como fonte central o Boletim Yanomami Urgente n. 10, de 25 de 
outubro de 1989 (Boletim Yanomami Urgente, 1989).
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30 O NDI, sediado no Distrito Federal, é uma das organizações não governamentais que, ao lado 
do Cedi, dariam origem ao Instituto Socioambiental (ISA).

31 As manifestações e audiências acontecem entre 11 e 14 de setembro de 1989 (APC, 1990: 20).

32 Urihi é a “terra-floresta” originada pela queda do céu dos tempos primordiais e onde atualmente 
vivem os Yanomami (Kopenawa & Albert, 2010: 841). O termo dá nome também aos boletins 
periódicos editados pela CCPY entre os anos de 1985 e 1993, e a partir de 1999 designa a 
ONG Urihi Saúde Yanomami, que passa a atender os Yanomami como conveniada, sucedendo 
a gestão direta do DSY pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Em 2004 o convênio chega 
ao fim, em razão das novas diretrizes adotadas pela fundação. Disponível em: <https://pib.
socioambiental.org/es/Not%C3%ADcias?id=12408>. Acesso em: 15 fev. 2021.

33 Referência ao Amazon Basin Malaria Control Project, com origem no acordo de empréstimo 
BRA/3072, no valor de 99 milhões de dólares, para serem aplicados em cinco anos (1989-1993).

34 Não tenho como tratar aqui da potência notável revelada por Andujar, comparável àquela 
xamânica, para “traduzir mundos”, atuar e transitar entre eles, traço incansável que se man-
tém contemporaneamente, com a expo-ação transnacional Yanomami: a luta continua.

35 Até o dia 26 de julho de 2021, eram 163 povos indígenas atingidos pela Covid-19 no Brasil, 
com 1.142 mortes registradas pelas organizações indígenas, em tempo real. Disponível em: 
<https://emergenciaindigena.apiboficial.org/dados_covid19/>. Acesso em: 26 jul. 2021. 
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e alguns partidos políticos (PSB, Psol, 
PCdoB, Rede, PT e PDT) tiveram a Arguição por Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF n. 709) contra o governo acolhida pelo Supremo Tribunal de Justiça (STF), diante das 
“falhas e omissões no combate à epidemia do novo coronavírus entre os povos indígenas 
brasileiros” e do “risco real de genocídio” (Apib, 2020). Entre as medidas demandadas, 
estão a adoção de um “plano voltado à proteção dos povos indígenas em relação ao avanço 
da pandemia do novo coronavírus” e a desintrusão da TI Yanomami, invadida por cerca de 
20 mil garimpeiros. Com seis indígenas mortos pela Covid-19 e duas mortes supostamente 
cometidas por garimpeiros, os Yanomami e Ye’kwana tiveram sua denúncia contra o governo 
do Brasil acolhida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), vinculada à 
Organização dos Estados Americanos (OEA), no sentido de assegurar sua saúde durante a 
pandemia. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/colunas/rubens-valente/2020/07/20/
coronavirus-amazonia-governo-bolsonaro.htm>. Acesso em: 21 jul. 2020.
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A década de 1990 foi um período de progresso no reconhecimento dos 
direitos das minorias étnicas no Brasil. Em consequência, cresceram também as 
informações que evidenciavam a precária situação de existência dos povos indí-
genas, o que expôs os limites de atuação da Fundação Nacional do Índio (Funai), 
que desde sua criação respondia pela oferta de cuidados em saúde, entre outras 
atribuições. Questões que antes viviam escondidas sob os “interesses nacionais” 
e obedeciam a uma razão de Estado ganharam visibilidade e se tornaram objeto 
também das políticas de saúde. 

Para os gestores da ditadura no Brasil, os povos indígenas eram entraves 
ao desenvolvimento, considerados empecilhos para o acesso à terra e aos recur-
sos minerais (CNV, 2014) para a exploração econômica por não indígenas, o que 
equivalia, na prática, à perda das terras ocupadas por estas minorias. O processo 
de redemocratização jogou luz sobre a tragédia social que vinha sendo imposta a 
esses povos por tal política de governo, bem como sobre os obstáculos à garantia 
do direito à terra, à saúde e à educação. Embora relacionadas e fruto de um mesmo 
processo colonizador, essas políticas públicas encontraram caminhos distintos na 
tentativa de superação das limitações vigentes. Este é o caso da saúde. 

Pode-se dizer que a Reforma Sanitária brasileira atingiu seu auge 
institucional na Constituição de 1988, concretizando-se com a promulgação das 
leis n. 8.080/90 e 8.142/90. No entanto, para os povos indígenas essa legislação e 
suas concepções organizativas não apresentaram horizonte de melhoria da oferta 
de atenção à saúde, o que só veio a ocorrer com a inclusão do artigo 19 na Lei 
Orgânica do Sistema Único de Saúde (SUS), em 1999, que criou o Subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), fruto da lei n. 9.836, de 23 de setembro de 
1999, conhecida no campo da saúde indígena como Lei Arouca.2 

É justamente em função desse tempo substancialmente maior de 
reconhecimento das necessidades específicas de saúde indígena que nomeamos 
esse movimento como “longa reforma sanitária indígena”, termo por nós utilizado 
em Pontes et al., 2019. O objetivo principal, aqui, é compreender as bases de sus-
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tentação para a proposição da lei pelo então deputado federal Sergio Arouca e os 
meandros de sua tranquila tramitação pelo Parlamento brasileiro. 

A Lei Arouca tramitou por 1.598 dias entre o seu início formal3 em 9 
de março de 1995 e sua promulgação em 23 de setembro de 1999. Figueiredo e 
Limongi (1995) calcularam em 1.094 dias o tempo médio de tramitação de uma lei 
com origem na Câmara dos Deputados, sendo 1.105 o desvio padrão. À primeira 
vista, pode-se presumir que não houve nenhuma anormalidade quanto à tramita-
ção da lei que criou o subsistema. Mas chama a atenção o reconhecimento de que 
não houve conflitos durante sua tramitação, em particular se relembrarmos que o 
projeto de lei (PL) passou por quatro comissões na Câmara e duas no Senado sem 
receber qualquer emenda. 

O cômputo total de dias de tramitação pode até gerar uma ideia enganosa 
de que o trâmite foi o habitual. Porém, excluindo-se os 625 dias que o projeto ficou 
preso na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara, vê-se que a 
efetiva movimentação no trajeto cumprido pelo PL até a aprovação na forma da lei 
n. 9.836/99 totaliza 973 dias, o que expressa um ritmo acelerado, em comparação 
com o tempo habitualmente gasto na aprovação de um PL que goze de relativo 
consenso entre os parlamentares. A análise do ritmo mostra que o PL levou pouco 
mais de quatro anos para percorrer todas as instâncias de análise do Congresso 
Nacional, mas depois de sair da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
da Câmara dos Deputados transitou com bastante rapidez. Sendo a questão indí-
gena um tema habitualmente polêmico no Parlamento brasileiro, tal celeridade se 
mostra surpreendente, sugerindo que algo de extraordinário teria acontecido no 
processo de aprovação dessa lei. 

Para entendermos o processo de tramitação da Lei Arouca é necessário 
voltarmos um pouco no tempo e compreender as disputas então travadas e os 
consensos então formados no campo específico da política indigenista, da qual a 
saúde indígena é tributária, e o entendimento da nação brasileira sobre como lidar 
com suas minorias. 

O contexto político-social de democratização e ampliação dos direitos civis 
no período imediato pós-ditadura é o pano de fundo sobre o qual se constituíram os 
movimentos da saúde indígena naquele mesmo momento. Paralelamente, vivia-se 
também uma hegemonia das medidas neoliberais na América Latina regidas pelo 
mantra do “ajuste” fiscal e econômico visando ao que se convencionou chamar de 
“redução do Estado”, o que significou na prática a redução da atuação do Estado 
nas políticas sociais, no mesmo momento político em que se obtinham garantias 
legais – caso do SUS – de ampliação do acesso à saúde (Garnelo, 2006; Magalhães, 
2000). Paradoxalmente,4 a questão ambiental ascendia nesse momento como 
prioridade no cenário internacional, especialmente após a realização da Eco-92 
no Rio de Janeiro. 
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Também foram elementos de influência as recorrentes denúncias levadas 
à opinião pública a respeito das más condições sanitárias que afetavam os grupos 
indígenas, resultando em altas taxas de morbimortalidade, agravadas pela preca-
riedade dos serviços de saúde que, na época, eram responsáveis pelo atendimento 
a essas minorias. Acusações de genocídio e de desrespeito aos direitos humanos 
alcançaram repercussão internacional, agravando a já combalida credibilidade do 
Brasil, cuja economia dependia fortemente de investimentos externos e da conces-
são de empréstimos por entidades multilaterais como o Banco Mundial (Garnelo, 
2006; sobre as repercussões internacionais das ameaças ao povo Yanomami, ver o 
capítulo de Athila nesta coletânea). 

Forçado a responder, mas limitado pela adoção da política de Estado 
mínimo, o governo Collor respondeu à epidemia de malária – amplamente denun-
ciada em fóruns internacionais – que irrompeu na população Yanomami com altas 
taxas de mortalidade fazendo a transferência, por meio do decreto n. 23/1990, das 
responsabilidades sanitárias da Funai para o Ministério da Saúde (MS) e criando 
o Distrito Sanitário Yanomami, o primeiro do gênero na política do país, cerca de 
nove anos antes da promulgação da Lei Arouca (ver capítulos de Athila e de Pontes 
nesta coletânea). Os efeitos de tais medidas foram principalmente paliativos, pois se 
limitaram a promover um rearranjo dos cargos de gestão, sem atentar para questões 
estruturais como a garantia de demarcação da Terra Indígena Yanomami. No caso 
específico dessa etnia, além de comprometer a saúde, instituir uma violência sem 
precedentes e comprometer a subsistência dos indígenas acometidos pela doença, a 
invasão garimpeira também tornou a epidemia incontrolável, em função do grande 
número de portadores assintomáticos de formas de malária altamente resistentes 
ao tratamento. Além do descaso com medidas intersetoriais necessárias ao controle 
da epidemia, a ação do governo não proveu o MS, recém-nomeado como gestor da 
saúde indígena, dos meios e de pessoal necessários para desempenhar a contento 
as atribuições que lhe foram designadas (Garnelo 2006, 2014). 

Em que pese o pioneirismo da criação do Distrito Sanitário Especial Yano-
mami, a opção pela oferta de ações emergenciais, restritas e descontinuadas, que 
marcou a atuação do governo Collor no campo da saúde indígena, continuaria a 
se reproduzir em governos subsequentes, sem lograr reverter o negativo perfil de 
saúde instalado nas terras indígenas. 

O papel exercido pelo Banco Mundial nesse processo merece ser destacado, 
dada a importância desse agente no cenário indigenista. Na leitura de Mattos (2001: 
383), “ao longo dos anos 80 e, sobretudo, dos anos 90, o Banco passou a oferecer 
ideias sobre um amplo elenco de temas e políticas, tornando-se um interlocutor 
privilegiado no interior da comunidade internacional de ajuda ao desenvolvimento”. 

No Brasil, durante a ditadura militar o Banco Mundial havia financiado 
diversos projetos desenvolvimentistas na região amazônica que resultaram em 
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agravamento das condições de vida e saúde das minorias étnicas que ali viviam, 
tornando-se alvo de pesadas críticas da opinião pública mundial. Nos anos 90 do 
século XX o órgão continuava a realizar a “oferta de ideias” (Mattos, 2001) e a 
produção de consensos, mas passou a exercer pressões sobre o governo brasi-
leiro, instituindo medidas como as cláusulas de salvaguarda que condicionavam a 
concessão de empréstimos à execução de certos compromissos. Um dos exemplos 
dessa ambígua linha de atuação foi o Programa de Controle da Malária na Amazônia 
(PCMAM), que por um lado almejava o controle da doença para facilitar a penetração 
do grande capital na região e por outro instituiu como cláusula de salvaguarda a 
obrigatoriedade de que o governo brasileiro desenvolvesse um conjunto de ações 
de atenção primária à saúde dirigidas aos povos indígenas (Garnelo, 2006). Simi-
larmente, o Programa de Proteção às Terras da Amazônia Legal (PPTAL), também 
financiado com recursos internacionais, articulou um amplo leque de demarcação 
de terras na Amazônia efetivada em parceria com as organizações indígenas. A ini-
ciativa demarcou uma nova fase do reconhecimento, pelo poder público, dos povos 
indígenas como sujeitos de direito à autorrepresentação (Barroso Hoffmann et al., 
2004; Souza Lima & Barroso-Hoffmann, 2002; ver também capítulo de Barroso 
nesta coletânea).

Na esteira da aprovação e regulamentação do SUS, geraram-se expectativas 
por direitos. “As novas demandas geradas pela Frente Parlamentar da Saúde, criada 
em 1993, e outros grupos de interesse que se articularam nesse período passaram 
a compor um cenário de negociações mais complexo no Congresso Nacional” (Bap-
tista, Gomes & Nogueira, 2012: 292, 293), possibilitando a expressão de outros 
grupos específicos mediante a incorporação de suas demandas no ordenamento 
jurídico brasileiro. Tais demandas visavam a “cobrir lacunas da institucionalidade e 
a aprimorar as políticas em curso” (Baptista, Gomes & Nogueira, 2012: 312). Essa 
foi, como argumentaremos mais adiante, uma das estratégias utilizadas na questão 
da saúde indígena. A produção legislativa do período de 1995 a 2002 foi, de acordo 
com esses autores, decisiva para a consolidação do projeto de Reforma Sanitária.

Tal contexto político, social, econômico e institucional definiu os rumos 
que a saúde indígena tomou no Brasil, ora apresentando oportunidades de avanços, 
como foi o caso da aprovação da Lei Arouca, ora impondo barreiras, como ainda é 
o caso da implementação incompleta e fragmentária do subsistema que se deu na 
década seguinte. 

O contexto de nossa discussão remete mais especificamente à década de 
1990. Para subsidiá-la utilizamos como material analítico as entrevistas realizadas 
no âmbito do Projeto Saúde dos Povos Indígenas no Brasil: perspectivas históricas, 
socioculturais e políticas (ver Apresentação desta coletânea), com atores-chave na 
constituição e desenvolvimento do SasiSUS. Adicionalmente consultamos relatórios 
institucionais e os pareceres e pronunciamentos sobre o PL feitos no Parlamento 
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brasileiro, com vistas a aclarar o entendimento do contexto político que proporcio-
nou institucionalidade à política de saúde indígena. 

A quem pertence a saúde indígena?

Ao longo da década de 1990 a saúde indígena foi objeto de imensa 
disputa entre Funai e MS, o que inclui as disputas com a Fundação Nacional de 
Saúde (FNS), hoje denominada Funasa.5 Tal disputa, bem analisada em alguns 
trabalhos (Garnelo, 2006, 2014; Verani, 1999), teve como resultado mais evidente 
a segmentação do cuidado prestado aos povos indígenas – nos moldes do modelo 
pré-SUS, em que as ações assistenciais seriam prestadas pela Funai e as ações 
preventivas, pelo MS: 

Entre 1990 e 1999 a tensão entre as duas instituições foi bastante intensa, re-

sultando na derrubada do decreto 23, que foi substituído pelo decreto 1.141, 

em 1994; este devolveu para a Funai a responsabilidade sanitária pelos povos 

indígenas. Logo em seguida, porém, foi promulgada uma resolução normativa (n. 

001/1994) que manteve a vinculação do MS ao campo da saúde indígena para o 

desenvolvimento de ações preventivas nas aldeias. (Garnelo, 2014: 127) 

Diante de tais disputas e da iminência de diversos impasses, os sujeitos 
envolvidos com a defesa da saúde indígena adensaram a luta pela institucionalização 
dessa política de modo mais consistente e sustentável a longo prazo. Propomos, 
aqui, compreender os rumos institucionais da saúde indígena no Brasil focalizando 
sua dupla estratégia, composta pela via administrativa (que culminou na portaria 
n. 1.163, de 14 set. 1999) e pela via legislativa (que culminou na promulgação da 
lei n. 9.836, de 23 set. 1999). Tomamos essa dupla estratégia apenas para mapear 
o cenário mais amplo que permite utilizarmos o termo “longo” para designar a 
reforma sanitária indígena e para mencionar que havia movimentos imbricados 
que resultaram em efeitos diferentes, mas contribuíram com o processo aqui 
analisado: a trajetória da Lei Arouca. Não havia uma disputa entre tais vias, mas 
ambos os movimentos se embasavam numa mesma perspectiva, com diagnósticos 
semelhantes sobre o lugar e a necessidade da saúde indígena.
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A via administrativa

Na via administrativa buscava-se transformar a atenção à saúde mediante 
a atuação dos sujeitos que ocupavam funções dentro das instituições públicas, 
notadamente o MS. O depoimento de uma entrevistada que atuou na FNS reforça 
essa ideia: 

E olha só: essa portaria é de 14 de setembro, e a Lei Arouca é de 23 de setembro 
de 1999, ou seja, tinha duas iniciativas em curso, uma interna, dentro do Minis-
tério, o Serra achando que por uma simples portaria resolvia, e tinha outra, que já 
vinha como de seis anos atrás, me parece, do projeto de lei do Sergio Arouca, que 
foi feito posteriormente à 2ª Conferência Nacional de Saúde Indígena. (Entrevista 

de Alba Figueroa, 2018) 

Além disso, como argumenta Pontes em seu capítulo nesta coletânea, 

na esteira das discussões sobre descentralização e municipalização no âmbito do 

movimento da Reforma Sanitária brasileira, havia uma tensão entre os técnicos do 

MS (e também da própria Funai) que não entendiam as especificidades das ques-

tões indígenas e defendiam a municipalização também para esses grupos. Havia, 

portanto, percalços internos ao MS que deveriam ser superados. Por outro lado, 

havia resistência dos técnicos da Funasa a aceitarem a transferência da saúde para 

o MS. Segundo Ubiratan Moreira, à época assessor do ministro da Saúde José Serra 

e importante ator na condução da via administrativa, “tirar a saúde indígena da 

Funai pra eles significava um esvaziamento da Funai, uma desmoralização (...), para 

os seus servidores especialmente, fazia com que eles criassem essa resistência” 

(Entrevista de Ubiratan Moreira, 2019).

Em função da necessidade de realizar um trabalho de convencimento dos 

sujeitos responsáveis pelas políticas no interior das instituições públicas, desta-

cou-se a atuação de alguns atores voltada para a criação de um ambiente amistoso 

e receptivo a determinadas discussões, dentre as quais aquela sobre a forma de 

condução das políticas de saúde indígena. Alba Figueroa ressalta que sua função 

inicial “foi de argumentação dentro da Funasa”.

Então, o meu papel lá era argumentar sobre a necessidade de ter, sim. Teve 
muitas reuniões nas quais eu fiquei argumentando contra o desejo deles de dis-
pensar a exigência do Banco Mundial. Quando se mostravam mais conciliadores, 
eles achavam que os índios tinham que ir para o SUS dos seus municípios de 
referência. E que não precisava ter um sistema diferenciado. Então, meu traba-
lho principal foi argumentar; eu me lembro, por exemplo, das discussões com 
Jarbas Barbosa da Silva Jr., diretor do Cenep [Centro Nacional de Epidemiologia] 
e responsável da Vigilância Epidemiológica, que até então era centralizada na 
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FNS [Fundação Nacional de Saúde] e era o principal alvo da descentralização a 
ser promovida pelo Projeto VigiSUS. (...)

Era a visão supremacista dos médicos e da visão biomédica, que é fechada para 
outras considerações sociais e culturais do processo saúde-doença, para os de-
terminantes sociais da saúde e as especificidades dos povos indígenas quanto 
aos seus próprios saberes e práticas relativas à saúde; eles, em geral, não estão 
nem aí para isso. Então, sempre o meu trabalho foi defrontar-me principalmente 
com essas duas grandes barreiras, e argumentar, e argumentar, e argumentar. No 
entanto, a Cisi [Comissão Intersetorial de Saúde Indígena] ajudou muito, porque 
os gestores eram convidados para as reuniões. Eu apreciei muito, no tempo que 
eu participei da Cisi, participar de algumas das reuniões do Conselho Nacional 
de Saúde. Acho que se trata de uma verdadeira comunidade de argumentação, 
as pessoas se falam e as pessoas, se escutam, têm que se escutar e têm que 
argumentar sobre as informações e colocações que lá são feitas. Então, ajudou 
muito nesse convencimento para a construção do subsistema de saúde indígena 
o fato de convidar os gestores a falar na Cisi e a gente, junto com os índios, 
fazer esse confronto das visões sobre cada aspecto em questão. (Entrevista de 

Alba Figueroa, 2018)

Em relação aos movimentos internos da via administrativa nos quais coli-
diam os interesses da Funai e os da FNS, “o Decreto Presidencial 1.141, de 1994, 
revogou os decretos 23, 24 e 25, constituindo uma Comissão Intersetorial, de cará-
ter interministerial, que tem por função definir programas e projetos nas áreas de 
proteção ambiental, saúde e apoio às atividades produtivas” (Verani, 1999: 181). 
Constituiu-se, então, um grupo de trabalho para pensar saídas para a questão da 
saúde indígena no âmbito do governo federal. 

Participaram dessa comissão, além de especialistas na área e alguns secre-
tários do MS, representantes do Ministério Público Federal (MPF). Garnelo (2014) 
argumenta que o jogo de decretos decorre mais de disputas de poder entre órgãos 
do governo federal do que de necessidades sanitárias, carecendo de racionalidade 
técnica. Nesse contexto de formulação discursiva sobre a importância de uma 
política de saúde específica para os povos indígenas destacou-se o papel da então 
procuradora de Minorias Raquel Dodge, cujo parecer, além de ampliar o debate em 
nível nacional, introduziu um novo repertório argumentativo de caráter jurídico, 
em favor de uma política consistente voltada para a saúde indígena. “O parecer 
dela foi muito importante, muito decisivo”, declara a entrevistada Alba Figueroa, 

porque foi um documento bom, produtivo. E, então, diante disso, os secretários 
tiveram que reagir de uma maneira muito mais séria. E as consequências im-
portantes dessa reunião, além desse grupo que foi criado para a formulação da 
política, foi a determinação de Renilson Rehem de Souza, que era o secretário 
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da SAS [Secretaria de Assistência à Saúde], de assinar uma portaria criando um 
incentivo especial para os municípios contratarem agentes indígenas de saúde e 
contratarem equipes multidisciplinares de saúde indígena pelos municípios. Essas 
foram as respostas dos secretários às colocações que foram feitas. (Entrevista de 

Alba Figueroa, 2018)

Garnelo (Entrevista, 2018), por sua vez, destaca que tal parecer, emitido 
em 1998, demonstrou a inconstitucionalidade do decreto n. 1.141 (Dodge, 1998, 
2001). A iniciativa aprofundou a deslegitimação da Funai6 na condução da política 
de saúde indígena e gerou um vácuo institucional que durou até 1999, quando a 
Lei Arouca foi aprovada no Congresso Nacional (Garnelo, 2006).

Tal atuação do MPF foi fundamental no estabelecimento de princípios que 
regem o direito à saúde indígena e justificam, do ponto de vista ético e político, a 
existência do subsistema. Após a Constituição de 1988, o crescimento do MPF como 
interveniente na defesa dos interesses da sociedade e dos direitos do cidadão se 
expressou, no caso indígena, na atuação da 6ª Câmara Temática: Populações Indí-
genas e Comunidades Tradicionais. Ali, os procuradores exerceram papel crucial 
na atribuição ao poder público, em particular da esfera federal, de responsabili-
dade pela efetivação da oferta aos indígenas de assistência à saúde. Além disso, 
documentos, pronunciamentos e pareceres de procuradores como Raquel Dodge 
(1998, 2001) reafirmaram a obrigação do poder público em respeitar a diversidade 
e especificidade dos povos indígenas e recusaram a tendência dos formuladores de 
políticas à generalização e a ignorar as diferenças que os diversos povos mantêm 
entre si e em relação a outros segmentos da sociedade nacional. Tal recusa é a base 
do fundamento jurídico da atenção diferenciada. 

As proposições do MPF também ressaltaram o direito indígena ao exercício 
do poder político e à atuação, no caso da saúde, nas instâncias de controle social. 
Tal movimentação da Procuradoria auxiliou no estabelecimento de práticas hoje 
corriqueiras no subsistema de saúde indígena, mas que até a Constituição de 1988 
eram simplesmente proibidas, como o direito à autorrepresentação, na vigência da 
tutela exercida pela Funai (Souza Lima, 2014). 

Outro movimento que consideramos fundamental no âmbito da via admi-
nistrativa foram as ações que vinham sendo financiadas pelo Programa Conjunto das 
Nações Unidas sobre HIV/aids (Unaids). Segundo os relatos, nessa época o Unaids 
estava financiando um componente indígena na política de HIV/aids que incluía, 
entre outras ações, as oficinas macrorregionais que contaram com a participação de 
indígenas, indigenistas, antropólogos, pesquisadores de saúde indígena e técnicos 
do MS, entre outros. Tais oficinas se constituíram em oportunidades para o diálogo 
e a construção de consensos entre os diversos agentes políticos envolvidos com a 
saúde indígena. Converteram-se, portanto, em espaços de discussão mais amplos 
sobre a saúde indígena no país e inclusive, como destacou uma entrevistada, sobre 
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o modelo assistencial a ser adotado nas terras indígenas, não se limitando, portanto, 
à política de prevenção e controle de HIV/aids (Entrevista de Douglas Rodrigues e 
Sofia Mendonça, 2018). 

Simultaneamente a esse movimento, antropólogos e sanitaristas com 
renome, entre os quais a própria primeira-dama Ruth Cardoso, vinham chamando 
a atenção para as dificuldades enfrentadas pelos povos indígenas. O entrevistado 
Marcos Pellegrini (2018, 2019) destaca que as oficinas macrorregionais, em que 
tais assuntos foram discutidos, “mexeram muito com professores indígenas [e que] 
Dona Ruth Cardoso se sensibilizou muito na época”. Outro entrevistado, Márcio 
Santilli (2018), considera que a interveniência de Ruth Cardoso foi essencial. Para 
ele, no que diz respeito à questão indígena, a primeira-dama exercia influência 
sobre o presidente, abrindo caminhos para o diálogo e para os pleitos indígenas. 
Paralelamente, os militantes e defensores da saúde indígena argumentavam com as 
autoridades sobre a necessidade de intervir de modo mais efetivo na melhoria das 
condições de saúde dessas minorias, usando, entre outras, a argumentação de que 
o desrespeito aos direitos indígenas comprometia a imagem do Brasil no cenário 
internacional, especialmente se considerada a organização dos festejos dos 500 
anos do descobrimento. Um dos gestores insistira com Ubiratan Moreira, também 
entrevistado (2019): “Pra os 500 anos a gente precisa dar demonstrações de que 
tratamos nossos índios melhor, e tal”.

Os índios estão com mais óbitos que todo mundo, né? (...) Fica ruim agora pra Dona 
Ruth ir lá em tal lugar, na África do Sul, na conferência [de Durban que tratou 
da temática do racismo], vai que isso sai por aí; não tem cobertura. (Entrevista 

de Marcos Pellegrini, 2018)

Um dos eventos políticos mais relevantes desse período parece ter sido 
a atuação do próprio presidente Fernando Henrique Cardoso. Conforme relato de 
Marcos Santilli (Entrevista, 2018), no início do segundo mandato FHC convocou 
uma reunião em que estiveram presentes Roque Laraia, João Pacheco de Oliveira, 
Ruth Cardoso e o próprio Santilli. Assinale-se que os participantes na reunião eram 
cientistas sociais veteranos (aí incluído o presidente), com forte presença no cenário 
indigenista e longo tempo de vínculo profissional e geracional, à exceção de Santilli, 
que era o mais jovem dos participantes. Ou seja, tais presenças naquela reunião 
com o dirigente do país não eram fortuitas, mas sim a expressão de um grupo de 
profissionais respeitados e unidos por uma luta já antiga em favor dos indígenas e 
contra os abusos e a truculência da ditadura militar. 

... o resultado dessa conversa foi o seguinte (...): vamos estruturar um serviço 
de saúde no Ministério da Saúde, (...) vamos fazer uma coisa robusta na área de 
saúde e tal e aí vamos aprovar a Lei Arouca. Ele puxou [o texto da] Lei Arouca 
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que já estava tramitando no Congresso. (...) E aí ainda foi uma pauleira dentro da 
burocracia para botar grana na história. E essa grana, o Serra acabou soltando – 
ele era ministro da Saúde na época – para poder estruturar o subsistema. Então, 
na época era o quê? Uns 300 milhões, uns 300 milhões, que já era mais do que o 
orçamento da Funai. O subsistema já começou maior do que a Funai, entendeu? 

(Entrevista de Marcos Santilli, 2018)

A partir de tal reunião foram feitos diversos movimentos em favor da saúde 
indígena. No entanto, parecia claro que a proposta mais substancial para institucio-
nalizar esse campo de atuação do poder público seria a aprovação da Lei Arouca.

Depois tivemos que fazer a cabeça do Serra, porque ele não era assim... [fa-
vorável]. Tentando convencer o Serra [a disponibilizar] 300 milhões pra índio, 
entendeu? Putz! Ainda foi uma novela, brigamos com o Serra, não sei o quê, 
etc., mas Fernando Henrique obrigou ele a botar, e ele botou. E aí ele fez, ele 
bancou. Ele se convenceu e ele bancou. Bancou e bancou lá o Ubiratan [o primeiro 
dirigente do recém-criado subsistema de saúde indígena] também. (Entrevista 

de Marcos Santilli, 2018)

A reunião ajuda a entender, embora sem esclarecer completamente, o 
contexto de publicação da portaria n. 1.163 do MS datada de 14 de setembro de 
1999, que dispunha sobre a responsabilidade pela prestação da assistência à saúde 
dos povos indígenas, atribuindo à FNS a responsabilidade por sua execução. Tal 
portaria foi editada poucos dias antes da sanção presidencial da Lei Arouca em 
23 de setembro. O Senado Federal encaminhara o texto da Lei Arouca no dia 8 de 
setembro de 1999 para a sanção presidencial; portanto, na data de edição da portaria 
n. 1.163/1999 a Presidência da República já estava de posse do PL. 

Os movimentos aqui destacados no âmbito da via administrativa, especifi-
camente o papel dos técnicos, a posição do MPF e a atuação direta do presidente da 
República tiveram repercussões e efeitos que consideramos determinantes para o 
desenvolvimento da via legislativa, especialmente na criação de um ambiente jurí-
dico, político e administrativo favorável à criação do subsistema de saúde indígena.

A via legislativa

A segunda via, constituída na esteira de demandas por políticas específi-
cas (Baptista, Gomes & Nogueira, 2012), partia do reconhecimento, expresso pelos 
próprios indígenas, da necessidade de criação de um mecanismo formal mais perene 
que se contrapusesse à instabilidade jurídico-institucional dos decretos e portarias 
que vinham alternando a gestão das ações de saúde indígena entre a Funai e a FNS, 
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o que dificultava a continuidade das ações. “Eu me lembro de uma fala do Nailton 
Pataxó, dizendo ‘Nós temos que acabar com esse negócio! Vamos com lei! Porque 
lei é difícil conseguir, mas mais difícil de acabar’. Então, todo o movimento foi a lei, 
então os índios faziam lobby, a gente fazia...” (Entrevista de Douglas Rodrigues e 
Sofia Mendonça, 2018). Ailton Krenak, importante liderança indígena, reconhece 
a importância “do ativismo indígena na configuração do subsistema da saúde indí-
gena no Brasil”. Para ele, a atuação indígena “contribuiu ativamente pra dar nesse 
desenho que a gente tem hoje” (Entrevista de Ailton Krenak, 2018).

Os relatos das entrevistas nos levam a compreender que a criação da 
Comissão Intersetorial de Saúde Indígena no âmbito do Conselho Nacional de Saúde 
(Cisi/CNS) teve papel fundamental no que estamos chamando de via legislativa. 
Tratava-se de uma comissão criada pela resolução n. 11 do CNS, datada de 31 de 
outubro de 1991. A primeira composição da Cisi reuniu as seguintes instituições: 
Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde; Ministério da Saúde/Fundação 
Oswaldo Cruz/Escola Nacional de Saúde Pública; Ministério da Justiça/Fundação 
Nacional do Índio; Ministério da Educação/Escola Paulista de Medicina; Secretaria do 
Meio Ambiente da Presidência da República; Associação Brasileira de Antropologia 
(ABA); União das Nações Indígenas (UNI); União dos Povos da Floresta; Confederação 
Nacional dos Bispos/Conselho Indigenista Missionário (CNBB/Cimi); Fundação Uni-
versidade do Amazonas (FUA) e representante do CNS. No ano seguinte, a resolução 
n. 34 do CNS incluiu nessa comissão três representantes indígenas: Waldir Tobias 
para representar o Conselho de Articulação dos Povos e Organizações Indígenas 
do Brasil (Capoib), Nailton Kanay Pataxó Hã-Hã-Hãe, representante da Comissão 
de Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, e José de Souza Kaxarari para 
representar a UNI-Acre e Sul do Amazonas.

Após um ano de funcionamento, os membros da Cisi aproveitaram uma 
troca na coordenação da Funasa (conforme a expressão usada por um dos entrevista-
dos, “agora é que a gente vai dar o bote”) e conseguiram convocar a 2ª Conferência 
Nacional de Saúde para os Povos Indígenas, com o intuito de estabelecer as bases 
de uma legislação específica. 

Assim, no momento de realização da 2ª Conferência já havia um acúmulo 
de discussão e consensos entre os indígenas (propiciado em grande parte pelas 
oficinas macrorregionais de HIV/aids e também pela 1ª Conferência) a respeito da 
necessária política de saúde específica e diferenciada. Pode-se dizer que o próprio 
movimento indígena discutia e formava uma base política que delineava os con-
tornos do que viria a ser a Lei Arouca. 

Na 1ª Conferência Nacional da Saúde Indígena, nós já tínhamos acumulado dis-
cussão, aí sim, no meio de muitas comunidades nossas, a ponto da gente chegar 
naquelas ideias que vieram configurar depois os distritos sanitários. Até a ponto da 
gente pensar que a gente não podia sair configurando o mesmo formato pra todo 
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mundo. Teve aquela ideia de fazer um ensaio com os Yanomami, né? O Distrito 
Sanitário Yanomami, por já contar com uma história de prática já de vacinação, 
de acompanhamento de um povo de risco imediato, que era o povo Yanomami, a 
gente conseguiu atinar com a ideia de que aquelas práticas que estavam sendo 
feitas lá, que aquela estrutura, que ela podia ser pensada como uma das maneiras 
de estruturar um distrito sanitário. (Entrevista de Ailton Krenak, 2018)

O relatório final da 2ª Conferência foi a base de construção do projeto da 
Lei Arouca, como veremos adiante. Apenas nesse cenário é possível entender, por 
exemplo, a incorporação da necessidade de respeito às práticas tradicionais, fruto 
da demanda do protagonismo indígena. 

A 2ª Conferência Nacional de Saúde                             
para os Povos Indígenas

De 25 a 27 de outubro de 1993 ocorreu em Luziânia, GO, a 2ª Conferên-

cia Nacional de Saúde para os Povos Indígenas (CNSPI), como parte integrante da 

9ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorrera no ano anterior (Conferência..., 

1993; ver também capítulo de Diehl nesta coletânea).

Tal conferência teve papel fundamental na proposição da Lei Arouca, 

pois trechos inteiros de seu relatório final foram inseridos na justificativa da sua 

proposição pelo deputado Sergio Arouca. A associação entre a lei e a conferência 

é tão forte que um dos entrevistados chegou a afirmar que o próprio Arouca fez a 

relatoria do evento, informação que não se confirmou em outras entrevistas. No 

entanto, o fato de o imaginário do campo permitir tal enunciado é evidência da 

importância dessa conferência para os rumos da saúde indígena. Os relatos dos 

alguns entrevistados que acompanharam esse processo (Zezinho Kaxarari, Cristina 

Tavares, Ulisses Confalonieri) nos levam a presumir que o projeto da Lei Arouca 

foi escrito pela assessoria do deputado Sergio Arouca tendo como base o relatório 

final dessa conferência.

Nessa conferência visava-se a reafirmar a responsabilidade do governo 

federal sobre a organização, gestão e financiamento da saúde indígena, conforme 

já previa o decreto n. 23, constituindo-se como uma diferença fundamental em 

relação ao tema da municipalização, mote, inclusive, da própria 9ª CNS, da qual a 

2ª CNSPI era parte integrante. 

A IX CNS, em 1992, apontava a municipalização como caminho técnico-político 
para implantação do SUS, descentralizando a execução das ações e fortalecendo 
a participação política. Entretanto, historicamente, o movimento indígena e indi-
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genista foi contrário à municipalização por questões de conflitos locais por terra, 
entre outros. (Pontes et al., 2019: 155).

Como salientou Cunha (2018: 433) o “índio é federal” desde a Consti-
tuição de 1934, o que de alguma forma protegeu o território indígena contra os 
interesses dos poderes locais, e “Darcy Ribeiro gostava de lembrar que a questão 
não era propriamente indígena, mas sim uma ‘questão do não indígena’ querendo 
se apropriar das terras dos índios”.

Essa posição gerou uma contradição com a tendência organizativa mais 
geral do SUS, orientada para a municipalização. O MS recebeu uma incumbência 
para cuja realização não dispunha de condições operacionais mínimas, visto que 
a Lei Orgânica da Saúde atribui funções regulatórias e de gestão ao nível federal 
de governo, ao passo que a demanda gerada pela criação do subsistema de saúde 
indígena implicava responsabilidade pela execução direta de ações de atenção pri-
mária à saúde nas aldeias (Garnelo, 2014). 

Além disso, o “enfoque diferenciado” é reafirmado como qualificação 
necessária à universalidade do sistema, pois significava tratar “adequadamente 
povos diferentes”. De certa forma, a ideia de “diferenciado” surgia como contraponto 
à categoria de “universalidade”, que, do ponto de vista de uma crítica descoloniza-
dora, apaga as especificidades e homogeneíza contextos e sujeitos completamente 
diferentes. Desde o momento das lutas pela aprovação dos dispositivos constitu-
cionais, os movimentos indígenas e indigenista perceberam que precisariam atuar 
para afirmar suas diferenças: 

Ali a gente percebeu que, assim, não tinha jeito: ou faz uma lei pra índio, ou não 
vai ter jeito. Porque aqui [no SUS] vai ser essa coisa: saúde é um direito de todos; 
o índio tá no meio do “todos” e vai ser no pacotão, né? (Entrevista de Douglas 

Rodrigues e Sofia Mendonça, 2018)

Langdon e Diehl (2007: 21) destacam duas questões essenciais para a 
compreensão da atenção diferenciada. Em primeiro lugar, ela garantiria a “parti-
cipação política das nações indígenas na formulação, no planejamento, na gestão, 
na execução e na avaliação das ações e dos serviços de saúde”; em segundo lugar, 
contemplaria “o respeito e o reconhecimento das formas diferenciadas das nações 
indígenas no cuidado com a saúde”. Segundo as autoras, tais recomendações têm 
sido incorporadas nas conferências de Saúde Indígena e na legislação específica 
da saúde indígena.

Outro sentido importante de “diferenciado” vem de um artigo publicado em 
1989 por Ulisses Confalonieri. De acordo com entrevistados, tal artigo foi escrito a 
partir de uma discussão no Conselho Indigenista Missionário (Cimi), em 1989, sobre 
os dilemas de organização do sistema de saúde para os povos indígenas. Contudo, 
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o próprio autor do texto não tinha ainda a exata dimensão do que significava essa 
atenção diferenciada. Na entrevista que concedeu à pesquisa, Ulisses afirma que o 
artigo foi fruto de “uma primeira necessidade de chamar a atenção para uma coisa 
muito incipiente, né? Era um... como é que eu vou dizer? Era uma... um alerta, 
vamos dizer assim, né? Não tinha, assim, nada muito concreto operacionalmente 
etc.”. É evidente que se buscava no debate público a construção de argumentos que 
legitimassem a construção de uma política nacional específica para os indígenas.

Entre as implicações do novo modelo questionava-se a delimitação 
de territórios de abrangência dos distritos sanitários, que deveriam se pautar 
pelo ordenamento instituído pelas terras indígenas, não coincidindo com as 
segmentações municipais que orientam as áreas de abrangência sanitária no SUS. 
O diferenciado, neste caso, anteciparia uma distinção em relação à municipalização 
do sistema de saúde.

Além disso, com a “abordagem diferenciada” incluída no relatório da 
2ª Conferência7 buscava-se garantir a necessária conjugação entre assistência à 
saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de 
terras e integração institucional, entendidos como marcos norteadores da política 
de saúde indígena. De fato, essa preocupação também aparece literalmente no 
texto final da Lei Arouca: 

Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as es-

pecificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a 

atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada 

e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, 

nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária 

e integração institucional.8 

Chamamos atenção para o fato de que o reconhecimento legal da relação 
entre a saúde e os modos de vida indígenas, fortemente dependentes da demarca-
ção de terras e de outras políticas setoriais, não é uma questão corriqueira e sem 
conflitos, sendo por isso também relevante para se compreender o contexto de 
tramitação da lei. 

Outro ponto essencial que o relatório da conferência apresenta é a ideia 
de que o modelo assistencial para atenção à saúde indígena deveria ter como 
base o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI). Entendido como um sistema 
local de saúde, o modelo dos distritos sanitários foi aventado como uma das 
alternativas de organização da rede assistencial nas fases iniciais da implantação 
do SUS, porém o avanço das propostas de municipalização das ações de saúde 
deixou essa alternativa de organização dos serviços em plano secundário na 
maior parte das municipalidades:
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A Comissão Nacional da Reforma Sanitária apresentava o “distrito sanitário como 

unidade operacional básica do Sistema Nacional de Saúde”. É interessante notar 

que a distritalização vai se manter como a proposição organizativa do subsistema, 

mas não do SUS, que adota a municipalização. (Pontes et al., 2019: 155)

O distrito sanitário permaneceu, dessa forma, como modelo assistencial 
preconizado para a organização do subsistema de saúde indígena, mostrando-se 
particularmente útil pela possibilidade de definir um território de abrangência da 
rede distrital de unidades de saúde, sem a obrigatoriedade de fazê-lo coincidir com 
as fronteiras municipais e estaduais, que guardam lógica distinta daquela usada 
para demarcar as terras indígenas. Assim, o modelo distrital permitiu que se pre-
servasse mais uma das especificidades demandadas ao subsistema. Ressaltamos, 
por fim, que a defesa dos distritos sanitários tinha como referência a própria criação 
do Distrito Yanomami em 1991 (ver capítulo de Athila nesta coletânea).

O contexto da questão indígena no                  
Legislativo: breve aparte!

No dia 29 de junho de 1994, Sergio Arouca apresentou seu projeto de lei. 
Nesse mesmo dia, uma comissão especial da Câmara dos Deputados apreciava as 
177 emendas ao PL 2.057 de 1991, que se encontrava parado na mesa diretora da 
Câmara. De acordo com o regimento interno dessa Casa, caso um PL verse sobre 
matérias de competência de mais de três comissões, pode-se solicitar a criação de 
uma comissão especial. Este era o caso do PL 2.057de 1991,9 com o qual se buscava 
alterar o Estatuto do Índio, produzido pelo regime ditatorial, e torná-lo congruente 
com os dispositivos constitucionais de 1988. Um dos temas abordados por esse PL 
era a saúde indígena.

O PL 2.057/91 é mais uma das frentes de luta no que aqui chamamos 
de via legislativa. De acordo com a entrevista realizada com Paulo Machado, foi 
parte de um esforço do Cimi para aprovar um PL que atualizasse o Estatuto do 
Índio, superando os aspectos ditatoriais contidos no dispositivo legal de 1973 e 
avançando na garantia da autonomia e dos direitos dos povos indígenas. Entre os 
diversos temas contidos no PL 2.057/91, o capítulo da Saúde – embora anterior 
ao PL que resultou na Lei Arouca – em grande medida já continha recomendações 
sobre a gestão da saúde indígena que posteriormente foram incorporadas a esta 
lei. É o caso em particular da ideia de participação da sociedade civil na condução 
das políticas de saúde indígena. Essa congruência entre as ideias do PL 2.057/91 
e as da Lei Arouca fortalece o argumento de que havia um contexto mais geral de 
disseminação de ideias e formação de consensos relacionados à saúde indígena.
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No capítulo Saúde do PL 2.057/91, propunha-se, por exemplo, a criação de 
uma comissão, nos moldes do que veio a ser a Cisi, composta por “um representante 
da FNS, um representante do órgão indigenista, um representante no MPF, um 
representante do Congresso Nacional, três representantes de organizações indígenas 
de âmbito nacional, um representante de organizações da sociedade civil de apoio 
ao índio” (§1º do art. 64). Portanto, uma formação paritária com responsabilidade 
de, entre outras, “elaborar as diretrizes de uma política de assistência à saúde das 
comunidades indígenas”, além de “estabelecer os Distritos Especiais e Autônomos 
de Saúde”. A responsabilidade de elaborar diretrizes para uma política de assis-
tência à saúde das comunidades indígenas jamais foi aprovada tal como consta no 
PL 2.057/91, entretanto a comissão nele proposta foi criada no mesmo ano, por 
resolução do CNS. Ou seja, uma propositura que adentrou o cenário através da via 
legislativa foi incorporada no âmbito das instâncias de controle social do SUS, no 
campo do que aqui chamamos de via administrativa. 

A alternância de temas que adentram a arena decisória num espaço e 
depois são incorporados por outro também reforça nossa argumentação de haver, 
naquele momento histórico, intenso diálogo entre as entidades civis e representantes 
do Executivo e do Legislativo, além de um clima político favorável ao reconheci-
mento de direitos civis em geral e de minorias em particular, gerando um contexto 
favorecedor da aprovação e criação do subsistema. 

Entretanto, o PL 2.057/91 não era a única iniciativa voltada para o reconhe-
cimento dos direitos indígenas. O deputado Tunga Angerami (PSDB-SP) e outros 21 
deputados (entre os quais o próprio Sergio Arouca) haviam proposto em 1992 o PL 
2.619/1992, que também versava sobre a revisão do Estatuto Índio e em seu artigo 
67 trazia a proposta de criação de uma Comissão Intersetorial de Saúde Indígena e 
no artigo 69 previa que “O Sistema único de Saúde SUS deve promover, proteger 
e recuperar a saúde dos povos indígenas, atendendo às características especiais da 
assistência aos mesmos, através de Distritos Sanitários Indígenas”. Pelas seme-
lhanças presentes nos dois projetos de lei, é bem provável que o PL 2.619/1992 
também tenha tido relação com a atuação do Cimi.

Tais projetos de lei anteciparam até mesmo o que viria a ser disposto no 
relatório da 2ª CNSPI, realizada dois anos depois, sobre os distritos especiais. Esse 
conjunto de dados fornece elementos para pensarmos a Lei Arouca não como um 
momento estanque ou produto da ação de um sujeito ou grupo isolado, mas sim 
como o resultado de um amplo movimento que acumulou discussões e forças ao 
longo de décadas, até se conformar como um fluxo duplo capaz de gerar respostas 
tanto no espaço legislativo quanto no administrativo.
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Trâmites do projeto da Lei Arouca

Em 28 de março de 1995, logo após ser desarquivado (ver nota 3), o pro-
jeto foi encaminhado para a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e 
Minorias, onde recebeu parecer favorável do deputado Gilney Viana (PT), médico e 
defensor das causas indígenas (FGV, s. d.). Em seguida, no dia 1 de junho de 1995, 
o projeto foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, onde recebeu 
parecer favorável do relator, deputado Eduardo Jorge (PT), também médico. No dia 
25 de agosto de 1995, na Comissão de Finanças e Tributação o parecer do relator, 
deputado José Fortunatti (PT), foi aprovado. O próximo passo foi a Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania, na qual o projeto ficou por 18 meses.10 O relatório 
do deputado Roland Lavigne (PL), também médico, foi aprovado no dia no dia 1 de 
dezembro de 1995, tendo sua redação final11 (dada pelo deputado Nilson Gibson, do 
PSB) aprovada apenas em 22 de outubro de 1997. Como não foi objeto de recursos 
contrários, não houve necessidade de análise pelo plenário da Câmara (art. 58 e art. 
132, § 2º do RICD), e o projeto seguiu para o Senado.

Dessa forma, no dia 30 de outubro de 1997 o projeto chegou à mesa 
diretora do Senado e foi prontamente encaminhado à Comissão de Constituição e 
Justiça. No entanto, a aprovação do relatório, feita pelo senador Roberto Freire (PPS), 
só se deu um ano depois, no dia 11 de novembro de 1998. No dia 12 de maio de 
1999, já com um terço do Senado Federal tendo tomado posse, o projeto, relatado 
pelo senador Tião Vianna (PT), foi aprovado na sua Comissão de Assuntos Sociais. 
Em 31 de agosto de 1999 o projeto finalmente foi votado pelo plenário do Senado12 
e em 8 de setembro encaminhado para a sanção da Presidência da República, que 
enfim o sancionou em 23 de setembro do mesmo ano.

Cabe reiterar que a portaria n. 1.163/1999 do MS havia sido publicada 
dias antes. Esse conjunto de iniciativas com origens distintas, uma oriunda do 
Congresso Nacional e a outra do Executivo, que confluíram para um resultado final 
relativamente rápido, mas sobretudo harmônico e articulado entre os diferentes 
poderes, é algo inusual no exercício da gestão pública brasileira, na qual os prazos 
de regulamentação e de tomada de decisão podem ser muito alongados. É também 
um desfecho muito distinto daquele dos projetos de lei n. 2.057/91 e n. 2.619/1992, 
que enfrentaram forte oposição entre os congressistas e jamais foram aprovados. 

O trâmite e desfecho incomuns da criação do subsistema de saúde indí-
gena sugerem que a intervenção presidencial tenha gerado um fluxo próprio, não 
apenas no âmbito do Executivo, por intermédio do MS, mas quiçá no próprio Par-
lamento, acelerando a velocidade de tramitação da Lei Arouca e aparando arestas 
e obstáculos à sua aprovação. Em sua entrevista, Santilli ressaltou que “saiu um 
monte de coisa junto, na mesma época, entendeu? Quando tomou a decisão política, 
‘então vamos’, aí tudo que tinha a ver andou, de repente”, pode-se dizer, com uma 
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velocidade incomum. Da mesma forma, o entrevistado Moreira destacou que “Na 

hora que tomou a decisão pra sair, eu acho que não demorou 45 dias, foi negócio 

de um mês, um mês e pouco” para que a portaria fosse editada.

Outra ação diretamente coordenada pela Presidência da República foi a 

edição, pouco antes da promulgação da Lei Arouca, do decreto n. 3156, de 27 ago. 

1999, cujo teor pouco se distingue da já citada portaria 1.163 do MS. Parlamen-

tares como o senador Mozarildo Cavalcanti reconhecem que o decreto n. 3.156 

trata “exatamente dessa matéria. Aliás, diria mesmo que é uma cópia ampliada 

do projeto [da Lei Arouca]. Mas uma coisa não invalida a outra, porque na verdade 

a lei aprovada necessitaria de regulamentação” (Mozarildo Cavalcanti em fala no 

Senado). De certa forma, o senador Mozarildo Cavalcanti tinha razão ao afirmar que 

se tratava de uma regulamentação da Lei Arouca, mesmo que, paradoxalmente, 

antes que essa existisse. Tais eventos representam um caso raro na administração 

pública brasileira, em que instrumentos que regulam a aplicação de uma lei foram 

tornados público antes que a própria lei fosse publicada. 

Apesar da tramitação sem emendas, nem tudo fluiu sem percalços no 

Congresso Nacional. Em 24 de junho de 1999 o PL da Saúde Indígena estava pronto 

para ser analisado em plenária, quando o senador Jader Barbalho apresentou um 

requerimento de adiamento da discussão para o dia 31 de agosto. Segundo os Anais 
da Câmara (23(19): 50, 1999), o senador Barbalho atendia ao apelo do ministro da 

Justiça, Renan Calheiros, para que a análise pelo plenário do Senado fosse adiada. 

As razões para tal nunca foram esclarecidas. Pode-se aventar a hipótese de que 

o Ministério da Justiça, ao qual a Funai estava subordinada, estivesse em diálogo 

com a Casa Civil e o MS com vistas à elaboração, ou mesmo se opondo ao decreto 

n. 3.156, que na prática era lesivo aos interesses da Funai, pois retirava desta a 

competência sobre a saúde indígena, transferindo-a para a Funasa. 

Também não se pode afastar a possibilidade de que se tratasse de uma 

tentativa de retardar o processo desencadeado pela atuação presidencial, pois tanto 

Renan Calheiros quanto Jader Barbalho eram políticos conservadores que cresceram 

à sombra da ditadura e, juntamente com Romero Jucá, que por décadas controlou 

a Funai, tinham interesses na ocupação e exploração de terras indígenas. Essa 

hipótese permite uma interpretação alternativa do decreto 3.156 como um arranjo 

do Poder Executivo para se antecipar a eventual oposição no Congresso Nacional, 

por meio de medidas que concretizavam a efetivação do subsistema e dificultavam 

seu retrocesso, ao estabelecer, por exemplo, o número de cargos e gratificações 

alocados para a implantação e gestão do subsistema nascente.

Essa argumentação que propomos é um pouco diferente da interpretação 

presente no trabalho de Shankland (2009), para quem o sucesso da Lei Arouca se 

deve à intervenção de uma lobista que passou a intervir em 1999. Tal hipótese 
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não nos parece razoável, especialmente diante do relato de que o presidente da 
República tomara para si a responsabilidade sobre a questão da saúde indígena. 

Esse impasse foi rompido em 1999, quando o lobista de Douglas [Rodrigues; ver 

adiante] agilizou [a tramitação] da Lei Arouca no Congresso e o governo Fernando 

Henrique Cardoso publicou abruptamente uma enxurrada de decretos, trans-

ferindo pessoas e verbas orçamentárias da Funai para a Funasa. Tais medidas 

reposicionaram a saúde indígena como uma temática a ser abordada mais pelo 

sanitarismo do que pelo indigenismo – ou, talvez, por um curioso híbrido: o indi-

genismo sanitarista. (Shankland, 2009: 138, tradução nossa)

Na semana seguinte à edição do decreto n. 3.156, o projeto da Lei Arouca 
foi analisado no plenário do Senado, e chamou a atenção da senadora Marina Silva 
o fato de que “o Congresso Nacional assumiu uma posição unânime em relação a 
esse projeto. Nenhum dos Srs. Líderes, com quem conversamos, colocou objeção 
à aprovação desse projeto” (Marina Silva, 31 ago. 1999). As amarras e costuras 
necessárias à aprovação do projeto já haviam sido feitas pelo próprio governo.

Tramitando nos “limites possíveis da 
constitucionalidade”

A expressão entre aspas no título desta seção foi extraída de um trecho 

da argumentação do senador Tião Vianna, relator do projeto da Lei Arouca numa 

das comissões do Senado. No pronunciamento, o parlamentar aponta que um PL 

não poderia legislar sobre atribuições exclusivas da União, na medida em que, de 

acordo com a Constituição Federal de 1988, cabe privativamente ao presidente da 

República dispor sobre a “organização e funcionamento da administração federal”. 

Havia um questionamento se a Lei Arouca invadiria essa competência na medida 

em que sua aprovação implicaria uma reformulação interna do MS. No texto ori-

ginal da proposta de lei (que foi se alterando ao longo da tramitação) impunha-se, 

por exemplo, a criação de um colegiado decisório específico para a saúde indígena, 

o que foi retirado da versão final13 muito provavelmente para evitar qualquer 

inconstitucionalidade. 

A publicação do decreto n. 3.156 facilitou, então, a superação de uma 

potencial inconstitucionalidade, na medida em que as necessárias mudanças na 

estrutura do MS já haviam sido previamente estabelecidas em seu teor. Além disso, 

a movimentação presidencial sugere que os parlamentares tinham uma sinalização 

de que o Poder Executivo não interporia obstáculos às mudanças na sua estrutura 
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decorrentes da aprovação da Lei Arouca. No conjunto, pode-se dizer que a trami-
tação da lei que criou o subsistema de saúde indígena não encontrou oposição.14 

A leitura dos pareceres dos relatores que analisaram o PL e dos breves 
comentários que se seguiram a estes nos permitiu identificar um certo núcleo de 
argumentação que cingia em torno de cinco temas: 1) o reconhecimento da auto-
ridade científica de Sergio Arouca;15 2) a expressão do sofrimento indígena; 3) a 
demonstração de que o projeto não geraria custos adicionais ao governo; 4) a ideia 
de que a saúde indígena não havia sido contemplada na Reforma Sanitária; e 5) o 
reconhecimento da cidadania indígena. 

A análise aqui empreendida não visa a determinar o peso de cada um 
desses núcleos no processo de tramitação, mas tão somente a mapear as estratégias 
argumentativas, na linha analítica proposta por Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), 
utilizadas no sentido de convencimento do auditório.16 A perspectiva de Bowe, Ball 
e Gold17 (1992: 13) também permite abordar a política como um discurso, “cons-
tituído de possibilidades e impossibilidades”. Além disso, com base na leitura da 
obra de Ball feita por Rezende e Baptista (2015), estamos atentos à necessidade de 
reconhecimento do contexto em que a política é produzida. 

Além do contexto político-social mencionado na introdução deste capí-
tulo, destacamos três outros aspectos do contexto nacional que influenciaram 
internamente o Parlamento brasileiro na tramitação da Lei Arouca, quais sejam: 
1) a mobilização de grande número de apoiadores da causa indígena, aí incluído 
um número até expressivo de parlamentares, ao lado do protagonismo do próprio 
movimento indígena em favor da implantação do subsistema; 2) diversas matérias 
jornalísticas que sensibilizaram a opinião pública; e 3) o papel do MPF. Tais aspectos 
contribuíram, nos termos das autoras, para a conquista de “apoio aos argumentos”, 
conferindo “legitimidade aos conceitos” e, finalmente, angariando assentimento às 
“soluções propostas” (Rezende & Baptista, 2015: 277).

O contexto da década de 1990 favorecia a participação de sujeitos com 
reconhecimento científico que poderiam se pronunciar sobre a política. Era o caso de 
Sergio Arouca, que se fez político em função de uma atuação social muito intensa. 
Tal autoridade ficou evidente no percurso da lei, mesmo que o próprio Arouca nunca 
tenha se pronunciado publicamente sobre ela no Parlamento. Nas entrevistas pude-
mos constatar uma sensação, amplamente aceita, de que todos respeitavam Sergio 
Arouca, um comunista que fora presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
no governo Sarney. De fato, Arouca trazia consigo um reconhecimento político e 
científico desde pelo menos a campanha que o levou a ser nomeado presidente da 
Fiocruz. De acordo com Christina Tavares, assessora que o acompanhou por muitos 
anos, a indicação do Arouca para a Fiocruz decorreu de um movimento que costurou 
uma série de apoios nacionais e internacionais: 
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Um coletivo que começa no Rio e ele cresce no Brasil todo e cresce internacio-
nalmente pra colocar ele na Fiocruz, na presidência da Fiocruz. (...) [começou 
com parlamentares] depois entidades de classe, SBPC, pegamos tudo, pegamos 
ciências, saúde pública, as escolas de saúde pública do Brasil todo, entidade... aí 
pegamos depois Federação da... dos Médicos, MST, aquele das favelas, então o 
nome do Arouca começa a ser uma fortaleza pra ser indicado pra presidente. (...)

Aí chegou o momento de levar o nome do Arouca pro Sarney e ele [Carlos Santana, 
então ministro da Saúde,] falou assim: “Olha, eu tenho apoio do Brasil inteiro, da 
população brasileira, mas vou te avisando, é comunista, pra ninguém chegar aqui 
depois e falar assim ‘ah, mas você nomeou um comunista’. Então, é comunista, 
mas é o único que vai aguentar a Fiocruz depois de anos de ditadura militar, ele é 
o único que entende de uma coisa que é mais barata do que a medicina curativa”. 
E Sarney, tranquilamente, assinou, confiando no Carlos Santana... (Entrevista de 

Christina Tavares, 2019)

Sobre a tramitação desse PL, destacamos como o primeiro argumento 
favorável à sua aprovação os elementos que ressaltavam a autoridade científica de 
seu autor. O deputado Eduardo Jorge, por exemplo, destaca o “cuidado” do Arouca 
em elaborar a lei. O deputado Roland Lavigne se refere a Arouca em seu parecer 
como “nobre deputado”. O senador Roberto Freire destacou que Arouca era “refe-
rência em nível nacional nas questões de saúde pública”. Em seguida, o senador 
Romero Jucá destaca a “larga experiência nessa área”. As palavras do senador Tião 
Viana na Comissão de Assuntos Gerais são mais evidentes: Sergio Arouca “é uma 
das pessoas mais lúcidas na visão de saúde pública do País”. 

O comprometimento da bancada do PMDB em discutir o projeto foi 
expresso em função de “que o autor do projeto, o Dr. Sergio Arouca, é uma figura 
respeitável na área da saúde pública no Brasil” (Jader Barbalho, 24 jun. 1999, Ple-
nário da Câmara). Na mesma sessão plenária, o senador Roberto Freire destaca que

O projeto é uma tentativa do deputado Sergio Arouca, um dos maiores sanitaris-

tas deste País, de interpretar o pensamento do setor de saúde: atribui ao SUS o 

atendimento às populações indígenas, mas de forma diferenciada, respeitando as 

características das nações indígenas, sua cultura, sua identidade, as peculiaridades 

de sua vida. (24 jun. 1999, Plenário da Câmara) 

Por fim, ao defender o projeto no plenário do Senado, Tião Viana assegura 
que Sergio Arouca é “um dos maiores conhecedores da saúde pública deste País 
e um dos maiores sanitaristas da nossa história”. O entrevistado Paulo Machado 
Guimarães destacou a influência direta da autoridade científica de Sergio Arouca 
na tramitação de seu PL:
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Então, então, uma coisa que eu tenho... uma coisa que sempre tive um registro e 
um respeito muito grande é o seguinte: o pessoal da área de saúde pública sempre 
desenvolveu uma reflexão em termos de política pública na área de saúde, numa 
ideia avançada... o Sistema Único de Saúde é uma concepção avançadíssima, 
então... a turma formulou. Essa turma que se envolveu nisso tem muito respeito 
e articulação, além do que o próprio autor é inegável... Aí ajudou enormemente, 
porque ele era um cara muito respeitado na área, no Congresso como um todo, 
num... Ah! Por que era comunista? Não! É o... é o Sergio Arouca, o cara... um sa-
nitarista, um médico experientíssimo, então muito respeitado, isso ajudou muito. 
(Entrevista de Paulo Machado Guimarães, 2019)

O segundo elemento argumentativo identificado no processo de tramitação 
e que certamente teve grande influência em sua aprovação foi o reconhecimento 
das precárias condições de saúde dos povos indígenas. Em seu voto, o relator Gilney 
Viana destacou que “a situação de saúde dos povos indígenas é precária, exigindo 
medidas emergenciais urgentes e específicas” (12 maio 1995). Mas foi no Senado 
que esse argumento ficou mais evidente. Durante uma das discussões realizadas 
nas comissões, o senador Romero Jucá afirmou:

Sabe-se que muitas das comunidades indígenas não são cobertas pela atuação da 
Funai, principalmente na área da saúde, por faltar ao órgão estrutura para esse 
fim. Na verdade, as comunidades indígenas, por morarem longe dos grandes 
centros, são também relegadas ao atendimento de segundo e terceiro planos, 
já que faltam recursos para a saúde, mesmo nas grandes cidades, imaginem no 
interior. (Romero Jucá, 11 nov. 1998)18 

Em seguida, o senador Romeu Tuma relata sua experiência em relação às condições 
de saúde dos povos indígenas: 

A situação era lastimável, pois não havia nenhuma assistência. No aspecto 
odontológico, a situação era ainda mais terrível (...) esse projeto tem de ser 
aprovado, porque o Brasil precisa voltar-se para as regiões menos favorecidas. 
Portanto, sou favorável à aprovação e ao relatório do senador Roberto Freire. 
(Romeu Tuma, 11 nov. 1998)

Na fala do senador Morazildo Cavalcanti podemos perceber também, no 
contexto da tramitação da lei, o papel da grande mídia, que embora tenha aparecido 
nos discursos parlamentares apenas uma vez, certamente teve grande influência no 
imaginário político-social da época. Tratava-se de um período de grandes impactos 
negativos sobre a saúde indígena, situação potencializada pela epidemia de malária 
que dizimara a população Yanomami poucos anos antes,

porque na verdade o que se passa hoje em relação à saúde nas comunidades 

indígenas é um verdadeiro caos. A União, que é responsável por essa assistên-
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cia, não a presta porque a Funai especificamente, que tem convênio em vários 

Estados com a Fundação Nacional de Saúde, presta um desserviço à saúde dos 

índios. Tanto é que recentemente pudemos ver, em um noticiário da Rede Globo 

de Televisão, que dos nove mil índios Yanomamis, em Roraima, cinco mil estavam 

contaminados pela malária, o que atesta claramente a ineficiência do sistema. 

(Mozarildo Cavalcanti, notas taquigráficas do dia 12 de maio de 1999)

O mesmo senador, em discurso no plenário durante a votação final do PL, foi mais 
duro em seu diagnóstico sobre a situação indígena e a responsabilidade da Funai: 

Desde que assumi a minha cadeira no Senado, no início deste ano, venho de-

nunciando a incapacidade da Funai em dar uma assistência adequada aos índios, 

mormente nas reservas da Amazônia, onde, mesmo com convênio com a FNS, 

não prestava nenhuma assistência condigna aos índios. (Anais da Câmara, 23(24): 

552, 1999) 

O senador Sebastião Rocha também relatou a situação precária em seu estado:

O Amapá, meu Estado, possui quatro reservas indígenas, e lá se observa tam-

bém uma deficiência muito grande no atendimento à saúde dos povos indígenas. 

Certamente o intuito deste projeto – que se espera, transformado em lei tenha a 

eficácia desejada – é facilitar o acesso dos índios aos serviços públicos de saúde. 

(Anais da Câmara, 23(24): 552, 1999)

No início da apresentação do PL na Comissão de Assuntos Gerais, o senador 
Tião Viana faz um importante destaque, resgatando o relatório em que a procuradora 
Raquel Dodge mostra que “somente as causas de morte consideradas sem assistência 
médica foram da ordem de 22,3%. E as outras causas de mortes confluem para a 
prevalência primeira das doenças infecciosas e parasitárias” (Notas taquigráficas 
do dia 12 de maio de 1999). Essa questão é tratada na tese de Shankland como um 
artifício de convencimento dos deputados: 

A visibilidade dos “índios vitrine” do Xingu e de grupos recentemente contatados 

como os Yanomami – que eram notícia na época, por terem sido acometidos por 

mais um surto devastador de malária – reforçou a imagem dos indígenas como 

exóticos e vulneráveis, descritos aos deputados pelo lobista de Douglas como os 

“pobres índios”. (Shankland, 2009: 135, tradução nossa)

O terceiro elemento argumentativo relevante foi a ideia de que a lei não 
geraria custos. Esse argumento é relevante sobretudo num contexto em que se falava 
sobre a “reforma do Estado”, colando neste a pecha de perdulário. Portanto, uma lei 
boa não era aquela que garantiria direitos à população, mas aquela que implicasse 
pouco ou nenhum gasto. Baptista, Gomes e Nogueira (2012: 290) ressaltaram que a 
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partir da década de 1990 o vocabulário político, a começar pelo mesmo parlamento 
que aprovara o SUS, passou a incorporar os valores de “contenção orçamentária, 
com o alinhamento político do governo às medidas de ajuste estrutural externo”. 
O senador Roberto Freire se encarregou desse discurso em seu voto na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ): 

... mesmo já tendo sido apresentado há algum tempo, enquadra-se na visão 

de que é necessário o Governo ter política de diminuir despesas, desperdício e 

paralelismo. (...) Gostaria de dizer que tal proposição não cria nenhum organis-

mo, entidade ou departamento, com o intuito de diminuir a ineficiência, muito 

comum no sistema de saúde público brasileiro, mas o insere em um subsistema 

do Sistema Único de Saúde, aproveitando seus conceitos, organograma básico, 

processos técnicos e a própria administração, ou seja, é apenas um subsistema 

sem criação e ampliação do que se pode chamar aparelho do Estado, visando 

apenas tornar objetivo um determinado tipo de atendimento, com suas espe-

cificidades, como as populações indígenas. Como relator da matéria aqui na 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, tenho apenas a enaltecer essa 

preocupação antiga, quando não se falava de ajuste e cortes de despesas, que 

o tema já se enquadrava nessa filosofia, o que é inclusive algo que credencia 

ainda mais quem já possui uma referência em nível nacional nas questões de 

saúde pública, como o deputado Sergio Arouca. Portanto, meu voto é favorável 

à aprovação do projeto. (Roberto Freire, CCJ, 11 nov. 1998)

O quarto elemento argumentativo que destacamos está presente na 
própria justificativa apresentada por Arouca na proposição do projeto. Segundo 
ele, a legislação brasileira sobre a saúde pós-Constituição tinha “deixado à parte 
as questões que se referiam à saúde das populações indígenas” e o PL visaria a 
“sanar essa omissão”. A referência a essa constatação (e também estratégia de 
convencimento) ocorre em função da sua recorrência ao longo de todo o processo 
de tramitação. Na primeira comissão o relator destacou que “esse projeto de lei 
vem sanar uma omissão na Constituição Brasileira, que deixou à parte as questões 
referentes à saúde das populações indígenas” (Gilney Viana, 12 maio 1995). Da 
mesma forma, o segundo relator ressaltou que “o projeto em análise tem como 
objetivo sanar uma lacuna importante detectada na legislação sanitária brasileira” 
(Eduardo Jorge, 15 ago. 1995).

No Senado, por sua vez, Tião Viana ressaltou que 

tecnicamente, a solução proposta pelo presente Projeto de Lei mostra-se lou-

vável e plenamente adequada, vez que atende à necessidade de se estabelecer 

uma política específica de assistência à saúde de um segmento peculiar de nossa 

população, cujas características históricas e culturais o situam em um patamar 

totalmente diferenciado. (12 maio 1999)
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A ideia de política específica, neste caso, traz à tona justamente o reconhe-
cimento de que antes não havia nada similar. Destacamos esse ponto também em 
função de uma necessidade de questionar o sentido de universalidade e igualdade 
presente na Reforma Sanitária brasileira. De um ponto de vista, tais categorias são 
colonizadoras, pois acabam ignorando ou homogeneizando situações abissalmente 
distintas, como a da saúde indígena. Essa questão é abordada na justificativa da 
proposição do PL quando Arouca reconhece que “o caráter de universalidade do 
Sistema de Saúde somente pode ser viabilizado através de enfoque diferenciado, 
tratando-se adequadamente e particularmente povos diferentes”.

O último elemento a ser destacado é o reconhecimento da habilidade indí-
gena em manusear os instrumentos da cidadania, neste caso, a força da participação. 
O voto do relator Gilney Viana destacou que “o projeto é fiel aos princípios gerais 
definidos nas Conferências Nacionais de Saúde para os Povos Indígenas (...). A II 
CSPI (...) contou com a participação de 200 delegados indígenas e não indígenas” 
(12 maio 1995). Além disso, o deputado Eduardo Jorge ressaltou que o projeto 
“reveste-se de caráter extremamente democrático, uma vez que representa o fruto 
das discussões realizadas por ocasião da CNSPI em 1993” (15 ago. 1995). Outro 
deputado estabelece uma conexão direta entre as expectativas indígenas e a con-
dução das políticas públicas, afirmando que o projeto “atende, ainda, expectativa 
da Conferência da Saúde de Povos Indígenas de 1993” (José Fortunatti, 25 ago. 
1995). O senador Tião Viana, por sua vez, destacou que o projeto 

assegura a participação das populações indígenas nos organismos colegiados de 

formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, resguardando 

a oitiva das reivindicações desse segmento da população brasileira quanto aos 

seus interesses indiretos e quando os seus interesses diretos estiverem sendo 

debatidos. [E ressaltou seu papel propriamente político, pois,] politicamente, o 

projeto preserva os direitos das minorias indígenas ao franquear-lhes a partici-

pação nos órgãos formuladores da política de saúde, contribuindo decisivamente 

para a consolidação da noção de cidadania, fortalecendo esse segmento histórico 

de nossa sociedade civil. (12 maio 1999) 

Por fim, em relação aos aspectos do contexto brasileiro que consideramos 
terem influenciado o processo de tramitação da lei cabe descrever o trabalho de 
pressão sobre parlamentares para a agilização da tramitação do PL, que alguns 
chamaram de lobby e outros de mobilização política em apoio aos indígenas e con-
vencimento das autoridades. Essa parece ser uma atividade que, nos moldes da 
mobilização instituída em torno da aprovação da Constituição, durou certo período 
durante e após a aprovação da lei. 

A menção mais importante à existência de um lobby ocorreu na entrevista 
de Douglas Rodrigues, profissional vinculado à Escola Paulista de Medicina. Para 
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esse entrevistado, a atuação de uma lobista profissional foi decisiva na tramitação 
do projeto de lei do Arouca: 

E isso coincidiu com uma época que a Escola Paulista de Medicina estava que-
rendo virar universidade, e havia sido contratada uma empresa de lobby, uma 
lobista, uma mulher e mais uns assessores que estavam fazendo lobby pra que 
a universidade fosse transformada, e foi muito rápido! Parece que a empresa foi 
eficiente, e o professor Hélio Egydio, que foi o primeiro reitor aqui, falou, quando 
eu fui dizer pra ele “Pô, vocês precisam ajudar a gente lá com os deputados e tal, 
nós já temos uma proposta” (Cada um ia buscando, o nosso combinado era esse, 
cada um no seu canal, vamos lá, né?). E aí ele falou “Ó, você faz o seguinte, eu 
tô pagando à toa, porque eu fiz um contrato de 1 ano, e em 6, 7 meses saiu [a 
conversão da Escola Paulista como Universidade Federal]. Vai lá!”. E essa mulher 
fez umas coisas mais malucas que eu já vivi na vida, que é andar naquele Con-
gresso, pra cima e pra baixo, na sala de um e na sala de outro, falando. E eu ia de 
enfeite. Ela ia dizendo, aí chegava lá e falava “Esse aqui é o médico”, tudo bem, aí 
fomos, fomos, fomos... (Entrevista de Douglas Rodrigues e Sofia Mendonça, 2018)

Os dados disponíveis não permitiram dimensionar a existência ou o papel 
desempenhado por uma lobista profissional na aprovação da Lei Arouca. Mas o con-
junto de informações levantadas atesta de modo incontestável a atuação de forte 
mobilização exercida por agentes políticos de origens muito diversas, abrangendo 
sindicatos, professores universitários, pesquisadores e organizações da sociedade 
civil que, ao lado das afluentes organizações indígenas, certamente exerceram 
influência, em particular na construção de uma sensibilidade a respeito da preca-
riedade da situação da saúde indígena. 

Alinhavando os pontos finais

Propusemo-nos, aqui, a mapear o conjunto de influências e dos agentes de 

poder político que atuavam no cenário de tramitação da Lei Arouca, que resultou 

na criação do subsistema de saúde indígena. A tramitação e a aprovação do PL da 

Saúde Indígena transcorreram num inusitado clima de consenso e de harmonia 

que propiciou um fluxo relativamente acelerado, mas sobretudo sem obstáculos à 

sua aprovação, apesar da cerrada oposição parlamentar a outros dispositivos legais 

de proteção aos direitos indígenas que tramitavam simultaneamente no Congresso 

Nacional e cujo desfecho foi negativo. 

O esboço obtido mostrou que o contexto político vigente no período pro-

piciou a atuação coordenada de múltiplas correntes de pensamento e de diversas 

linhas de atuação técnica e política em favor dos direitos indígenas. Ainda que 
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limitado, o painel aqui traçado permitiu demonstrar que a Lei Arouca resultou 

não da atuação isolada de um grupo ou indivíduo – nem mesmo do próprio 
Arouca, em que pese a importância de seu papel como deputado federal –, e sim 
da mobilização coordenada de sujeitos políticos capazes de desenvolver estraté-
gias argumentativas (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1996) que foram eficazes o 
suficiente para garantir a movimentação de parlamentares, e até do presidente 
da República, além de outros tomadores de decisão em prol da aprovação da lei. 
Também demonstrou a interveniência de stakeholders como o MPF, cuja atuação 
também foi decisiva na gestão do desempenho das instituições de saúde e pro-
porcionou a base jurídica para o exercício do poder político pelos indígenas, junto 
ao sistema de saúde. A conjuntura aqui delineada evidenciou um clima político 
bastante específico da época pós-ditadura militar, na qual a formulação de políticas 
se permitia permear pela vontade e participação dos cidadãos. 

Notas 

1 Este capítulo foi preparado no âmbito da pesquisa Saúde dos Povos Indígenas no Brasil: 
perspectivas históricas, socioculturais e políticas, com financiamento concedido a Ricardo 
Ventura Santos pela Wellcome Trust/UK (projeto n. 203486/Z/16/Z). A pesquisa foi ava-
liada e aprovada pelo Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (parecer Conep n. CAAE 
61230416.6.0000.5240); informações adicionais sobre o projeto de pesquisa estão registradas 
na Apresentação desta coletânea. 

O texto baseia-se na análise de material documental e de entrevistas realizadas com ato-
res-chave na constituição e desenvolvimento do subsistema de saúde indígena, com vistas 
a aclarar o entendimento do contexto político que proporcionou institucionalidade à política 
de saúde indígena. As entrevistas que subsidiaram a construção deste capítulo foram feitas 
com os seguintes sujeitos: Ailton Krenak, Alba Figueroa, Cristina Tavares, Douglas Rodrigues, 
Márcio Santilli, Marcos Pellegrini, Paulo Machado, Sofia Mendonça, Ubiratan Moreira, Ulisses 
Confalonieri e Zezinho Kaxarari. Para outras informações sobre os entrevistados citados ao 
longo deste capítulo, ver o Apêndice deste volume. 

O material documental investigado foi obtido nos sites da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal e refere-se ao período de abril a agosto de 2019. Debruçamo-nos sobre os pareceres 
dos relatores, os pronunciamentos relativos ao projeto de lei que deu origem à Lei Arouca e os 
regimentos internos da Câmara e do Senado. Além disso, quando os pareceres das comissões 
deixaram dúvidas quanto à condução da tramitação da Lei Arouca, procedemos à audição dos 
pronunciamentos feitos nessas comissões (diferentemente dos discursos pronunciados no ple-
nário da Câmara dos Deputados, as comissões não têm seus discursos transcritos, mas todos 
os áudios encontram-se disponíveis no site da Câmara). Ademais, solicitamos via Fale Conosco 
dois documentos que foram citados durante a tramitação, mas não estavam disponíveis nos 
sites. Registra-se a celeridade e qualidade das respostas que recebemos, juntamente com os 
documentos solicitados e esclarecimentos quanto à interpretação dos regimentos internos.
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2 Na verdade, a lei 9.836 de 1999 só é conhecida dessa forma dentro do campo da saúde indígena. 
Lei Arouca, conforme nomeação dada pela própria Câmara dos Deputados, é a lei n. 11.794 de 
1998, que estabelece procedimentos para o uso de animais em pesquisa científica. O projeto 
dessa lei, diga-se de passagem, tramitou muito mais lentamente do que o do subsistema de 
saúde indígena, tendo demorado 4.731 dias, ou seja, quase 13 anos, até se tornar lei.

3 O projeto de lei fora proposto originalmente no fim da legislatura de 1994. No início do ano 
seguinte, já na nova legislatura e em função do art. 105 do próprio Regimento Interno da 
Câmara (RICD), fora arquivado. Logo após tomar posse para o seu segundo mandato como 
deputado federal, Sergio Arouca solicita em 21 de fevereiro de 1995 o desarquivamento de 
oito projetos de sua autoria e em 9 de março o projeto do subsistema de saúde indígena passa 
a seguir os trâmites ordinários.

4 Tal questão se constitui como um paradoxo, na medida em que a redução da atuação do Estado 
sob a égide neoliberal impede que se atue de forma efetiva na preservação ambiental. Con-
tradição similar tivemos no reconhecimento do direito de acesso universal à saúde por meio 
do SUS, em paralelo à política de redução do Estado. 

5 Após criada, em 1991, a Fundação Nacional de Saúde recebeu inicialmente a sigla de FNS, que 
foi depois alterada para Funasa, razão pela qual o mesmo órgão aparece no texto com duas 
siglas diferentes. 

6 Ressalta-se que no ano de 1999 instalou-se uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na 
Câmara dos Deputados para investigar a Funai.

7 Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/2_conferencia_nacional_saude_
povos_ indigenas_relatorio_final.pdf>. Acesso em: 9 abr. 2020. 

8 Disponível em <https://bvsarouca.icict.fiocruz.br>. Acesso em: 9 abr. 2020.

9 Foi apensado a esse projeto o PL 2.160/1991, de autoria do Poder Executivo, que também 
versava sobre a revisão do Estatuto do Índio. O entrevistado Paulo Machado comenta que 
esse projeto de lei teria sido produzido pelo Centro de Trabalho Indigenista (CTI), atualmente 
Instituto Socioambiental (ISA). 

10 Não foi possível, no âmbito da pesquisa, entender o porquê dessa paralisação.

11 O projeto de lei encaminhado ao Senado, após a redação final apresentada pela Câmara, não 
teve alteração em termos de conteúdo, mas apenas quanto à organização dos artigos, pará-
grafos, incisos e alíneas.

12 No dia 24 de junho de 1999 foi juntado ao projeto um ofício do Conselho Indígena de Roraima 
encaminhado ao presidente do Senado, senador Antônio Carlos Magalhães, solicitando agiliza-
ção da tramitação do projeto com a argumentação de que a “Saúde indígena não pode esperar 
mais tempo. Às vésperas dos 500 anos do Brasil, ainda temos a maioria dos nossos direitos 
violados e nosso povo massacrado pelos neocolonizadores nacionais. Vergonhosamente, de 
cada 1.000 nascimentos de indígenas temos 200 óbitos, quase quatro vezes a média nacional”. 
O requerimento foi assinado pelo coordenador Jerônimo Pereira da Silva.
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13 Em ofício encaminhado pela Cisi logo no momento da proposição do projeto por Arouca, esta 
comissão sugeria a inclusão dessa instância como responsável pela “formulação dos princípios, 
diretrizes e estratégias da política nacional de saúde para os povos indígenas, bem como o 
controle da execução desta política”. Tal proposta não foi acatada, e a Cisi foi mantida como 
comissão do Conselho Nacional de Saúde. 

14 Na verdade, houve um único voto contrário durante toda a tramitação do PL no Parlamento. 
O deputado Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) votou contra o projeto na Comissão de 
Constituição e Justiça e Redação da Câmara, não em função do mérito, mas porque tinha 
dúvidas quanto à sua constitucionalidade devido à iniciativa de estruturação de órgãos da 
administração, que, conforme comentado, seria competência exclusiva do Poder Executivo 
(Áudio da seção de 28/08/1997 - 11:40:07). Além disso, na seção seguinte da mesma 
comissão, em 22 de outubro de 1997, constam no relatório os votos contrários dos deputados 
José Genoíno e Luiz Eduardo Greenhalgh, mas ao ouvir os áudios da seção (11:10:28) 
verificamos que os votos contrários desses deputados se referiam à pauta anterior (renovação 
da permissão de uma série de rádios pelo Brasil), o que indica um erro na escrita do relatório 
dessa sessão.

15 Cabe ponderar que, embora essa tenha sido uma estratégia argumentativa presente nas falas 
dos deputados e senadores, não é possível aferir o seu peso na condução do processo; em 
certa medida esse reconhecimento pode ter se constituído como um subproduto da facilidade 
de tramitação da lei.

16 Os autores entendem auditório como o conjunto específico de pessoas ao qual os argumen-
tos se dirigem visando ao seu convencimento. No caso em tela, a plateia era constituída por 
deputados e senadores.

17 “Isso nos leva a abordar a política como um discurso constituído de possibilidades e impossi-
bilidades que se vincula, por um lado, ao conhecimento (análise de problemas, identificação 
de objetivos e de soluções), e por outro, à prática (entendida como especificação de métodos 
que propiciem a implementação e o alcance dos objetivos previstos). Vemos isso como um 
conjunto de afirmações sobre como o mundo poderia e deveria ser; uma questão de ‘alocação 
autorizada de valores’” (Bowe, Ball & Gold, 1992: 13, tradução nossa).

18 A análise da retórica não se dedica a identificar a veracidade dos enunciados ou em que medida 
seus declarantes, de fato, acreditam no que falam. Essa ressalva se faz necessária para não 
produzirmos a versão ingênua de que determinados políticos mencionados neste texto tenham 
tido ao longo de suas trajetórias preocupações efetivas com a questão indígena. Romero Jucá, 
por exemplo, propôs o PL n. 1.610 de 1996, do Senado Federal, que “dispõe sobre a explora-
ção e o aproveitamento de recursos minerais em terras indígenas”, em flagrante oposição às 
necessidades expressas pelos povos indígenas.
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A construção das políticas de saúde                     
indígena no quadro do “novo indigenismo”

A criação do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Leste Roraima 
ocorreu dentro de uma configuração (Elias, 2008) surgida na década de 1990, que 
incluiu a reforma do Estado apoiada na terceirização das políticas públicas voltadas 
para a área social, a Reforma Sanitária, que conduziu à implantação do Sistema 
Único de Saúde (SUS) no Brasil, e os esforços de atores indígenas e indigenistas 
voltados para a construção de um “novo indigenismo”, preocupado em colocar em 
prática as perspectivas sobre os povos indígenas sancionadas pela Constituição 
Federal de 1988 (CF 88). Tais perspectivas desmontaram, ao menos teoricamente, 
os supostos, vigentes até então, tutelares e integracionistas em relação a esses 
povos, reconhecendo aos índios o direito de se manterem como povos etnicamente 
diferenciados dentro da sociedade brasileira.2 

O surgimento desse “novo indigenismo” deveu-se em grande medida à 
atuação de organizações indigenistas criadas a partir da década de 1970, às quais se 
associaram as organizações indígenas surgidas na década seguinte, sob um ideário 
de defesa dos direitos humanos e voltadas para a denúncia dos efeitos dizimadores 
sobre os índios dos projetos de desenvolvimento econômico realizados sobretudo na 
Amazônia, sob a égide da ditadura civil-militar iniciada em 1964. As organizações 
indígenas se tornariam atores-chave na cena indigenista após a CF 88, assumindo 
novos vocabulários e papéis e consagrando-se como as instâncias por excelência 
de representação política dos índios perante o Estado. Ao mesmo tempo, adotavam 
um perfil mais técnico e profissionalizado, favorecido em boa parte pelo fato de 
terem se tornado executoras de políticas públicas destinadas aos índios e gestoras 
de projetos financiados por agências de cooperação internacional para o desenvol-
vimento voltados para esses povos (Barroso Hoffmann, 2005).

O caso das políticas de saúde definidas para os índios após a redemocra-
tização e a promulgação da CF 1988 constituíram uma inflexão importante nesse 
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quadro, por estarem associadas à Reforma Sanitária que levaram à constituição do 
SUS no início da década de 1990. O SUS supunha um modelo de atendimento médico 
universal público e gratuito a toda a população brasileira, de responsabilidade do 
governo e apoiado em uma estrutura institucional que privilegiava o atendimento 
em níveis de atenção diferenciados, em que a atenção primária, implementada em 
nível local, era a base principal do sistema. 

O modelo dos DSEIs, incorporado em 1999 à lei n. 8.080 de 1990, que 
criou o SUS, por meio da lei n. 9.836 (Lei Arouca), previa a criação de distritos 
sanitários especiais para os índios e estabeleceu que instâncias federais do governo 
se responsabilizassem pela saúde indígena em nível local, garantindo um tipo de 
atendimento diferenciado que contemplasse as especificidades das populações 
indígenas em relação aos demais setores da população (ver a este respeito os 
capítulos de Pontes e de Machado e Garnelo nesta coletânea). Assim, a atenção 
primária dentro das comunidades indígenas caberia ao governo federal, e os 
níveis de média e alta complexidades ficariam a cargo do SUS. Foi nesse quadro 
que as organizações indígenas passaram a ser utilizadas, juntamente com outras 
organizações da sociedade civil, prefeituras municipais e universidades, como 
canais de execução das ações de saúde e gestão dos recursos públicos destinados 
aos DSEIs, mediante um sistema de convênios com o governo federal. No caso 
de Roraima, os DSEIs começaram a funcionar no início da década de 1990, antes 
mesmo da Lei Arouca, quando foram criadas as primeiras estruturas desse tipo 
no país, os DSEIs Yanomami (1991) e Leste Roraima (1994) (Sobre a criação do 
Distrito Sanitário Yanomami, ver o capítulo de Athila nesta coletânea).

A proposta dos DSEIs, que incluía um processo de territorialização das 
ações de saúde que não correspondia à divisão em municípios do território brasileiro, 
só poderia funcionar a contento se fossem definidos adequadamente o número, a 
localização e a composição étnica dos distritos. Para isso, era necessário considerar 
critérios de contiguidade geográfica e étnica, bem como o perfil epidemiológico dos 
grupos indígenas que os compunham. Embora tivesse sido prevista uma metodo-
logia para a montagem e definição dos DSEIs, discutida desde a década de 1980 
em fóruns do setor Saúde que contaram com a participação de atores indígenas e 
indigenistas,3 sua aplicação deixou muito a desejar quando da efetiva implantação 
desses distritos na década de 2000, em seguida à promulgação da Lei Arouca. 
Assim, ao invés de incluir uma discussão travada com as populações indígenas 
e os atores que atuavam no campo da saúde junto a elas, entre os quais missões 
religiosas, profissionais da saúde de instâncias do governo e instituições científicas 
e universidades, os 34 DSEIs criados foram instituídos, na maioria das vezes, sem 
contemplar esse processo participativo (Entrevista de István Varga, 2018).

A implantação desses DSEIs e do modelo de terceirização das ações de 
saúde por meio de convênios utilizado para viabilizá-los tornou-se um elemento-
chave para impulsionar a criação de organizações indígenas, embora nem sempre 
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contribuindo, de fato, para fortalecê-las. Assim, foram poucas as organizações 
indígenas, entre as centenas criadas a partir da promulgação da CF 88, que surgiram 
de um processo de mobilização de base das comunidades indígenas; ocorreu muitas 
vezes o surgimento de entidades criadas a toque de caixa, apenas para viabilizar o 
acesso a recursos públicos, como no caso da saúde, ou da cooperação internacional 
para o desenvolvimento, que se tornou importante ator no financiamento de ações 
na cena indigenista brasileira.4 

Vê-se, portanto, que se o surgimento das organizações indígenas esteve 
ligado a processos de mobilização dos índios relacionados ao encaminhamento de 
suas demandas políticas, ele também esteve atrelado à instituição de um verdadeiro 
“mercado de projetos” na Amazônia brasileira (Albert, 2000), que mobilizou recursos 
da cooperação internacional voltados ao financiamento de variados tipos de projetos 
econômicos, sociais, ambientais e educacionais, e à terceirização da implementação 
de políticas públicas destinadas aos índios, entre as quais as de saúde.

A adoção do modelo de gestão terceirizada dos recursos públicos no caso 
da saúde indígena que a Lei Arouca possibilitou a partir da década de 2000 pareceu 
para muitos uma distorção das propostas elaboradas desde meados da década de 
1980 pelos atores ligados à Reforma Sanitária e à crítica do indigenismo tutelar, 
por retirar do governo federal a responsabilidade pela execução das ações de saúde 
nos distritos sanitários indígenas. 

O caso do DSEI Leste Roraima apresenta uma série de especificidades 
em relação a esse quadro geral, por ter sido criado em 1994, antes, portanto, da 
Lei Arouca (1999), tendo se tornado, na verdade, uma experiência modelar, que se 
esperava poder replicar em outras situações. E foi considerado um caso bem-suce-
dido quanto à utilização da metodologia que previa a construção de um debate “de 
baixo para cima” antecedendo a definição e implementação dos DSEIs (Entrevistas 
de Paulo Daniel Moraes, 2018 e de István Varga, 2018). Antes de relatar sua histó-
ria, contudo, vou localizar as perspectivas dos diferentes atores implicados na cena 
indigenista que viabilizaram sua criação.

Transformações nas perspectivas sobre saúde 
indígena: os diálogos entre missionários, médicos,         

antropólogos e lideranças indígenas e suas     
repercussões nas políticas indigenistas de saúde

O campo missionário católico desempenhou papel central na transformação 
dos discursos e práticas indigenistas no campo da saúde indígena, notadamente 
pela ação dos grupos que aderiram ao processo de renovação das concepções de 
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evangelização inauguradas pelo Concílio Vaticano II, realizado no início da década 
de 1960. No caso do campo indigenista brasileiro, esses grupos responderam pela 
criação da Operação Amazônia Nativa (Opan) em 1969, do Conselho Indigenista 
Missionário (Cimi) em 1972 e pela implementação de pastorais indígenas compro-
metidas com a defesa do direito dos índios a se manterem como grupos etnicamente 
diferenciados dentro das sociedade brasileira.5

As orientações para a formação de agentes indígenas de saúde (AIS) do 
Cimi foram estratégicas para essas mudanças, pois atribuíram a eles um papel que 
ia muito além de práticas estritamente técnicas, conforme se deduz da análise dos 
encontros de Saúde realizados por essa entidade a partir do final da década de 1970 
(ver capítulo de Welper nesta coletânea). Assim, em encontro realizado em 1981 
foram definidas entre as funções dos AIS o incentivo à luta dos índios pela terra e 
pelos meios de sobrevivência; a valorização da medicina indígena, com incentivo ao 
trabalho dos pajés e curandeiros; a catalogação de ervas medicinais em suas áreas 
de atuação; a denúncia de fatos concretos, como obras de infraestrutura, invasões 
etc., que pudessem comprometer a saúde dos índios; o incentivo às tradições ali-
mentares, evitando soluções que criassem dependência; o descarte de interferência 
religiosa que afetasse mecanismos culturais para lidar com as doenças; e a cobrança 
de ações de saúde do governo (ver capítulo de Welper nesta coletânea).

Essas diretrizes, como se verá adiante, se adequavam às concepções que 
iriam pautar a Reforma Sanitária, especialmente a de saúde como resultante do 
conjunto das condições de vida da população. Ao longo dos encontros de Saúde 
promovidos pelo Cimi a partir de 1978, houve intenso diálogo entre este e os grupos 
ligados ao movimento da Reforma Sanitária, situados em instituições científicas e 
universidades do país, como a Escola Paulista de Medicina e a Fundação Oswaldo 
Cruz. Ao mesmo tempo, buscou-se garantir que as representações e práticas de 
saúde dos próprios índios fizessem parte dos debates.

Como destacado por Magalhães em seu capítulo nesta coletânea, as 
perspectivas e demandas sobre saúde dos índios já apareciam e foram sistemati-
zadas ao longo das assembleias e encontros indígenas realizados com o apoio do 
Cimi a partir de meados da década de 1970. Nesses eventos, os relatos de expe-
riências quotidianas dos diversos grupos presentes6 atestavam recorrentemente 
a degradação das condições de vida dos indígenas resultante da expropriação de 
suas terras por processos de expansão da fronteira econômica e dos regimes de 
exploração de mão de obra que lhes foram impostos, frequentemente associados 
aos padrões de endividamento criados pelos sistemas de aviamento implementa-
dos pelos patrões.7 Junto com isso, denunciavam-se os problemas do alcoolismo 
e da contaminação dos indígenas pelas “doenças dos brancos” decorrente do 
contato com a sociedade nacional. Esse conjunto de temáticas iria se afinar com 
as concepções da Reforma Sanitária construídas ao longo da década de 1980 e 
concretizadas com a Lei do SUS, em 1991. 
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As palavras de Sergio Arouca, um dos líderes da reforma, na 1ª Conferên-
cia Nacional de Proteção à Saúde do Índio, em 1986, são um bom exemplo dessa 
afinação entre as perspectivas de lideranças indígenas, setores religiosos e setores 
médicos, com a qual se buscava incluir as visões de saúde dos próprios índios nas 
reformulações das políticas de saúde que se pretendia empreender:

[devemos] abandonar o conceito de que saúde é ausência de doença. (...) saúde 

se confunde com nível de vida e, sendo assim, depende de como a pessoa come, 

de como ela mora, de qual a relação que esta pessoa tem com a natureza, da pos-

sibilidade dela ser livre e de se organizar de forma livre, a possibilidade de que a 

pessoa tenha dignidade, que a nação possa definir o caminho de sua autonomia 

de forma independente, e que as pessoas tenham o direito ao lazer e ao prazer, 

que possam trabalhar de forma digna e que possam conservar a natureza em que 

vivem. (...) Não se consegue implantar uma boa assistência médica num país onde 

não se consegue ter uma política social coerente com uma política econômica, 

assim como não conseguiremos um bom nível de vida se a política econômica 

não viabilizar a justiça social. (...) O Cacique Raoni estava dando uma entrevista 

dizendo que saúde para ele é terra, é bicho, é árvore. (Arouca, 1986)

A inclusão de dimensões que contemplassem as especificidades culturais 
e as condições particulares da relação dos indígenas com o Estado e a sociedade 
nacional só veio a ocorrer, entretanto, quase uma década depois da promulgação 
da Lei do SUS, com a inserção, em 1999, do artigo 5º em seu texto (Lei Arouca).8 
Essa inserção deve ser atribuída, em grande medida, ao diálogo entre lideranças 
indígenas e atores laicos e religiosos que atuavam na saúde indígena aqui mencio-
nados, viabilizado nas assembleias indígenas e nos encontros de Saúde promovidos 
pelo Cimi (Entrevista de István Varga, 2018; ver também capítulos de Magalhães 
e de Welper nesta coletânea).9

O diálogo entre lideranças indígenas, setores católicos progressistas e 
profissionais da saúde de diversas instituições científicas de saúde que atuavam com 
os povos indígenas no Brasil se explica em grande medida por essa visão comum, 
que terminou por associar os debates sobre a saúde indígena com os debates 
sobre a necessidade de demarcação das terras indígenas, condição que passou a 
ser considerada essencial para a garantia de uma vida digna daquelas populações. 
No caso de Roraima, isso se traduziu em um apoio incondicional dos setores da 
Igreja católica às mobilizações indígenas em favor de seus direitos, que incluiu a 
realização de assembleias indígenas e a estruturação de organizações indígenas, 
como se verá adiante. 

 A junção da temática da saúde indígena com a luta pela demarcação 
de terras pelos missionários ligados ao Cimi implicou o abandono da conversão 
religiosa como prioridade do trabalho missionário em favor de uma evangelização 
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em que a “boa nova” a ser anunciada aos índios foi transformada não no anúncio 

do “reino de deus no céu”, mas na possibilidade da retomada das terras indígenas 

pelos índios, realizando a promessa do reino de deus na terra (Entrevista de Egydio 

Schwade, 2020). Essa perspectiva de transformação das práticas missionárias, que 

passaram sucessivamente a ser orientadas pelos conceitos de encarnação e incul-
turação,10 sofreu inúmeras resistências por parte não só de missionários católicos, 

notadamente os que se vinculavam às ordens religiosas mais tradicionais, quanto de 

missionários evangélicos, que adotavam a postura de não se envolver com questões 

políticas. No caso de Roraima, estes últimos haviam se instalado entre os índios sob 

os auspícios das autoridades governamentais que se opunham à demarcação das 

terras indígenas, notadamente da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, cuja história 

se arrastaria por décadas (de 1977 a 2005) e teria papel central na reorientação da 

legislação sobre a demarcação das terras indígenas no Brasil.11

Dessa forma, a transformação das concepções tanto na área médica, da 

saúde coletiva, quanto na área religiosa, das missões, contribuiu para uma maneira 

nova de lidar com o atendimento à saúde das populações indígenas, em que a abor-

dagem estritamente médica, que estou chamando de abordagem do organismo, foi 

substituída por uma abordagem ampliada de saúde em que os índios e seus processos 

de representação e atuação política, as organizações, passaram a ter papel central. 

Essa passagem do organismo à organização associou-se também ao pro-

cesso de autonomização da área da saúde indígena como um campo de conheci-

mento específico no Brasil, como se pode ver pelas transformações dos estudos no 

campo da saúde coletiva. Assim, se entre os anos 1950 e o final da década de 1970 

as abordagens sobre saúde indígena associaram-se à epidemiologia, à genética e 

à identificação de agentes etiológicos na área da medicina tropical, foi a partir da 

década de 1980 que se firmaram os estudos das políticas públicas destinadas aos 

índios, mapeando-se os dados sobre aspectos nutricionais, mortalidade infantil e 

tuberculose, e estudando-se as relações entre as políticas nacionais de saúde e os 

sistemas médicos tradicionais indígenas. Nos anos 2000 registrou-se um interesse 

pela implantação dos DSEIs, e da década de 2010 em diante firmou-se um campo 

propriamente dito sobre saúde indígena, interdisciplinar, combinando as áreas 

médicas e as áreas de ciências sociais (Teixeira & Garnelo, 2014; Kabad, 2019).

Nada disso teria sido possível sem as transformações que ocorreram no 

campo da antropologia e a proeminência que a antropologia social, firmada no 

Brasil a partir do final dos anos 60 com o estabelecimento dos primeiros cursos 

de pós-graduação nesta especialidade, passou a ter na formação dos profissionais 

desta área. Mais do que isso, o debate sobre o envolvimento dos antropólogos com 

os grupos junto aos quais atuavam desempenharam também papel decisivo nos 

rumos que se seguiram, notadamente no caso dos antropólogos que se envolveram 
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com as perspectivas da assim chamada antropologia da ação.12 Partindo de uma 

visão que passava a entender o campo de atuação antropológica para além da 

assessoria à administração pública indigenista13 e a estendê-lo para contemplar 

a assessoria aos índios, essa perspectiva foi posta em prática pelos antropólogos 

que tiveram oportunidade de atuar na Fundação Nacional do Índio (Funai) durante 

o curto período de abertura da entidade ao diálogo com a sociedade civil durante 

a ditadura militar.14

Ao longo desse período, o órgão indigenista patrocinou a realização de 

diversos projetos de desenvolvimento comunitário, em que o protagonismo indí-

gena desempenhou papel central, buscando transformar com eles as atividades 

econômicas empreendidas com fins de obtenção da renda indígena, voltada para 

a manutenção do próprio órgão indigenista, em projetos que contribuíssem para 

a autonomia indígena. Entre esses, foi patrocinado em Roraima o Plano Yanoama, 

que contou com a participação de antropólogos que viriam a ter atuação decisiva 

no desenrolar dos episódios que levaram à criação do Distrito Sanitário Yanomami 

(DSY) e, indiretamente, do DSEI Leste Roraima.15 Essa nova geração de antropólo-

gos teve papel central na crítica do indigenismo de viés rondoniano e tutelar que 

predominava na atuação do Estado brasileiro relacionada aos índios, notadamente 

do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) e da Funai. Também permitiu, sobretudo 

no caso dos Yanomami, que novas concepções fossem agregadas às abordagens 

vinculadas à antropologia biológica e às discussões sobre os índios de viés genético/

racial que haviam predominado até então (ver a esse respeito Santos, Coimbra Jr & 

Radin, 2020), em favor de um debate que trouxe para o primeiro plano as condições 

políticas de existência dos índios dentro da sociedade brasileira e seu direito a se 

manterem como grupos etnicamente diferenciados dentro dela, que implicavam, 

antes de mais nada, a defesa da integridade de seus territórios e a demarcação das 

terras indígenas. 

Essa nova geração de antropólogos, que se envolveu, além das pesquisas 

acadêmicas, com a constituição de inúmeras organizações de apoio aos índios a 

partir do final da década de 1970, juntou-se ao Cimi na promoção de atividades 

voltadas para a constituição de um movimento pan-indígena no Brasil, além 

de ter participado da criação das primeiras organizações indigenistas do Brasil, 

entre as quais a Comissão pela Criação do Parque Yanomami, hoje Comissão 

Pró-Yanomami (CCPY), em Roraima, com atuação decisiva no enfrentamento 

das crises sanitárias que atingiram aquele grupo a partir dos anos 1980 e na 

demarcação de suas terras.
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A criação e a implementação do DSEI Leste Roraima 

Décadas de 1970 e 1980: a estruturação                                                                                 
do movimento indígena em Roraima e a                                                 

associaçãodas questões de saúde à luta pela terra 

As primeiras mobilizações dos indígenas em Roraima para discutir seus 
problemas começaram no início da década de 1970, registrando-se em 1971 o 
primeiro grande encontro de tuxauas em Maturuca, na serra do Sol, local em que 
foi criado, no ano seguinte, o primeiro posto de saúde voltado para o atendimento 
dos indígenas, com o apoio dos missionários católicos da Missão Surumu, ligados 
ao Instituto Missões Consolata (CIR, 1998). Em 1974, começou a longa série de 
assembleias pan-indígenas promovidas em diversos pontos do país pelo Cimi, que 
no mesmo ano criou a sua Regional Norte I, abrangendo os estados do Amazonas, 
Acre, Rondônia e o então território federal de Roraima. Neste último, a atuação 
dos setores progressistas da Igreja católica articulados pelo Cimi foi organizada 
em torno da Diocese de Roraima, que dividiu suas atividades em quatro setores, o 
de movimento indígena e autossustentação, saúde, educação e diálogo inter-reli-
gioso. As equipes montadas, compostas por grupos de voluntários recrutados entre 
tuxauas, professores, capatazes, catequistas e agentes de saúde, atuavam junto 
aos Yanomami nas comunidades indígenas de Catrimani e Xitei, situados na região 
noroeste de Roraima, e entre os povos Macuxi, Wapixana, Taurepang e Ingaricó nas 
localidades de Surumu, Normandia, Maturuca, Taiano, Serra da Lua e São Marcos, 
na região leste (Teixeira, 2008).

Em janeiro de 1977, o Cimi promoveu uma assembleia na Missão Surumu, 
com a participação de 147 lideranças indígenas de várias etnias de Roraima e a 
presença de convidados, entre os quais o bispo da Diocese de Roraima, dom Aldo 
Mongiano, dom Tomás Balduíno, o presidente do Cimi à época, representantes da 
Funai e jornalistas. A assembleia foi interrompida por autoridades do governo que 
proibiram os índios de participar e tentaram expulsar os convidados “externos”. 
O episódio foi um bom exemplo da atmosfera de tensão entre as autoridades do 
governo e as da Igreja, em um momento em que estava tendo início a demarcação 
da Terra Indígena Raposa Serra do Sol.

A questão da terra iria se tornar elemento central nos debates sobre saúde 
em Roraima, sobretudo depois que tiveram início, em 1978, os já mencionados 
encontros de Saúde promovidos na sede do Cimi em Brasília, que reuniam missio-
nários, médicos sanitaristas e lideranças indígenas. Até aquele momento, um dos 
principais problemas nessa área discutidos entre os indígenas de Roraima relacio-
nava-se ao uso de bebida alcoólica pelos índios, que se tornou alvo de uma série de 
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campanhas, iniciadas em 1977 sob o slogan “Não à bebida, sim à comunidade” (CIR, 
1998). As demandas indígenas apresentadas ao governo, por sua vez, voltavam-se 
para a crítica do atendimento esporádico e pouco eficaz realizado por intermédio 
das equipes volantes de saúde (EVS), adotado pela Funai no início daquela década. 

Com as novas orientações formuladas nos encontros de Saúde do Cimi, 
que incorporaram as mudanças de postura dos missionários católicos entre os índios 
inspiradas no Concílio Vaticano II, e as novas perspectivas sobre atenção primária 
à saúde estabelecidas a partir da Conferência de Alma-Ata, em 1978, apoiadas na 
medicina comunitária, a saúde passou a ser discutida em termos amplos, abran-
gendo aspectos “médicos, pedagógicos, ecológicos, culturais, pastorais e políticos” 
(ver capítulo de Welper nesta coletânea). No caso de Roraima, essas perspectivas se 
traduziram na associação da temática da saúde à luta pela terra, elemento central 
para a sobrevivência econômica dos índios e o fortalecimento de suas próprias prá-
ticas médicas, entendidas como parte a ser integrada, juntamente com a medicina 
científica, no atendimento à saúde oferecido a eles.

Se a década de 1970 testemunhou a “conversão” dos padres do Instituto 
Missões Consolata e da Diocese de Roraima à causa indígena, expressa no apoio 
à realização de assembleias indígenas no estado, a de 1980 foi marcada pelo sur-
gimento de novas formas de mobilização política dos índios, entre as quais a das 
organizações indígenas. No plano nacional, esse novo formato foi experimentado pela 
primeira vez com a constituição, em 1981, da União das Nações Indígenas (UNI), 
entidade de caráter pan-indígena com pretensões de representação de todos os 
indígenas que viviam no território brasileiro. Em Roraima, por sua vez, ele surgiu de 
uma mobilização das bases indígenas do leste do território, que em 1983 formaram 
quatro conselhos de comunidade nas regiões de Surumu, Taiano, Serra da Lua e 
Baixo Cotingo, transformados em 1986 em conselhos de tuxauas, abrangendo todas 
as regiões do nordeste de Roraima e incluindo, além das já citadas, as regiões da 
Raposa, Serras e Amanaji. Esses conselhos foram o embrião do Conselho Indígena 
do Território de Roraima (Cinter), criado em 1987 e transformado em Conselho Indí-
gena de Roraima (CIR) em 1990, quando o território virou estado (Oliveira, 2019). 

A década de 1980 consolidou-se em Roraima como uma década de 
transformação da situação indígena em relação às posturas assimilacionistas e ao 
indigenismo predatório praticado pelo Estado brasileiro, sobretudo na Amazônia. 
O quadro de assassinatos, torturas, estupros, incêndios de casas, castigos físicos, 
entre outras violações dos direitos humanos dos índios, bem como a conivência 
das autoridades governamentais com atividades econômicas letais para as popu-
lações indígenas, passou a ser denunciado com o apoio não só da Igreja católica, 
mas também de outros “aliados dos índios”, notadamente daqueles vinculados às 
redes internacionais de advocacy em favor dos direitos indígenas, construídas na 
Europa e nos Estados Unidos. 
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No campo da saúde, a disseminação, na segunda metade da década de 
1980, de uma epidemia de malária na região noroeste do território, onde viviam 
os Yanomami, causada por uma invasão de garimpeiros ocorrida sem oposição 
das autoridades governamentais locais, provocou intensa discussão e mobilização 
do campo indigenista, nacional e internacionalmente (Entrevista de Alcida Rita 
Ramos, 2019). Em 1986, a epidemia já havia se alastrado para o leste de Roraima, 
coincidindo com o período em que se começou a discutir a reestruturação do aten-
dimento à saúde dos índios em conferências e fóruns nacionais, momento no qual 
se destacou a 1ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde dos Índios, de 1986. 
Nessa conferência, destacaram-se os documentos apresentados pelo Cimi e pela 
UNI que, embora guardando diferenças, colocavam a posse da terra como elemento 
essencial para a garantia da saúde dos povos indígenas, advogavam a necessidade 
da valorização dos conhecimentos tradicionais indígenas e recomendavam a criação 
de uma agência de saúde indígena vinculada diretamente ao Ministério da Saúde, 
em substituição à Funai (Para uma análise desses documentos, ver os capítulos de 
Magalhães e de Welper nesta coletânea). A proposta do Cimi previa que essa agência 
fosse composta por técnicos escolhidos por representantes indígenas, como médicos 
sanitaristas, indigenistas e antropólogos, e contasse com a participação da Funai e 
de entidades da sociedade civil (Arouca, 2018). 

Como se vê, ainda não havia a proposta de que a saúde indígena fosse 
gerida por organizações indígenas. Até a promulgação da CF 88, elas foram pensadas 
muito mais como instâncias de representação política dos índios voltadas para a 
veiculação de suas demandas ao Estado nacional, como se pode observar tanto em 
documentos da UNI quanto do Cinter. Assim, na “Proposta para uma nova política 
indigenista” encaminhada em 1985 pela UNI ao Working Group on Indigenous 
Populations (WGIP) da ONU, em Genebra, menciona-se a necessidade de criar 

mecanismos de representação capazes de garantir a comunicação direta entre os 

povos indígenas e o Estado brasileiro. A falta de canais legítimos de reivindicação 

indígena junto às instâncias estatais tem sido responsável por contínuos conflitos 

entre índios e não índios, tanto a nível local como a nível nacional. É urgente, 

portanto, criarem-se mecanismos que permitam aos representantes indígenas 

veicular suas demandas sem a intermediação de instâncias que não representam 

os legítimos interesses dos índios. Para que os anseios dos povos indígenas sejam 

ouvidos, é premente abrirem-se espaços apropriados para sua expressão. (UNI, 1985)

Da mesma forma, no caso do Cinter, em questionário preenchido no 
Encontro das Organizações Indígenas e Subsistência: Amazonas, Acre, Rondônia e 
Roraima, promovido em Manaus pela Regional Norte I do Cimi em maio de 1988, 
pode-se ler que os objetivos da entidade eram “a) favorecer a subsistência econô-
mica das comunidades indígenas; b) fortalecer a vida comunitária; c) recuperar os 
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valores culturais; d) defender os direitos e interesses das comunidades indígenas; 
e) demarcar as áreas indígenas” (Cinter, 1988: 1). 

A promulgação da CF 88 iria não só garantir o reconhecimento de novos 
direitos aos índios dentro do Estado brasileiro, como assegurar-lhes formas de 
representação própria na relação com este fora da tutela da Funai, no espírito das 
demandas anteriormente tratadas. Ao mesmo tempo, ela abriu espaço para que os 
índios se tornassem, também, executores e gestores das políticas a eles destinadas. 
As organizações indígenas passaram a ser o formato institucional privilegiado nos 
dois casos. A implantação do DSEI Leste Roraima na década de 1990, como veremos, 
será um exemplo dessa agregação de uma nova função às organizações indígenas, 
para além da função de advocacy e luta pelos direitos e subsistência indígenas que 
as havia caracterizado na década de 1980.

Década de 1990: a construção do modelo de atendimento 
diferenciado à saúde indígena em Roraima e as transformações 

no perfil das organizações indígenas

Em 1990, quando da transformação do Cinter em CIR, no editorial do 
primeiro número do informativo da organização, Anna Iekaré, são descritos como 
seus objetivos:

1 - A coordenação e atuação dos índios do Estado de Roraima na defesa de seus 

direitos relativos à posse da terra, usos, costumes e tradição.

2 - Viabilizar ao máximo as respostas das diversas regiões e atuar frente às entidades 

e órgãos competentes na luta pela preservação dos direitos dos povos de Roraima.

3 - Realizar convênios com outras entidades, tanto no Brasil como do exterior, a 

fim de angariar recursos, inclusive financeiros, para desenvolver economicamente 

as comunidades e defender seus direitos, assegurados pela lei.

4 - Promover e realizar visitas, reuniões e eventos para orientar e esclarecer as 

comunidades indígenas sobre seus direitos e deveres dentro e fora do Território 

Nacional. (Anna Iekaré, 1990: 3, apud Oliveira, 2018: 247)

Como se vê, já está prevista a realização de convênios tanto para a defesa 
dos direitos dos índios quanto para a realização de atividades econômicas, descritas 
no editorial como projetos pecuários, roças comunitárias, marcenaria e construção 
de cantinas. Embora já se mencione aqui a figura dos convênios, eles ainda não 
aparecem associados à implementação de políticas públicas, o que só viria a ocorrer 
ao longo da década de 1990. 

No início daquela década, em grande medida em razão dos resultados 
catastróficos da epidemia de malária entre os Yanomami provocada pelas invasões 
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garimpeiras no oeste de Roraima e da incapacidade da Funai para gerir a crise, 
o governo do então presidente Fernando Collor de Mello publicou uma série de 
decretos destinados à revisão da estrutura da política indigenista vigente até então. 
Os decretos n. 23, 24, 25 e 26, de fevereiro de 1991, romperam o monopólio da 
Funai sobre a questão indígena, deslocando daquele órgão a responsabilidade pelas 
áreas de saúde, educação, meio ambiente e agricultura para os setores técnicos dos 
ministérios responsáveis por elas. Com isso, fornecia-se a base legal para as reco-
mendações de alteração da política indigenista formuladas desde a década anterior 
por organizações indígenas e indigenistas, notadamente no campo da saúde. No 
decreto n. 23, em que se transferiu a responsabilidade pela saúde indígena da Funai 
para a Fundação Nacional de Saúde (então FNS, hoje Funasa), já se indicava que a 
operacionalização da atenção à saúde dos índios deveria se organizar por projetos 
e se definia a figura do distrito sanitário indígena como sua principal unidade ins-
titucional, ideia que ganhava corpo no movimento indigenista vinculado à saúde 
que atuava no movimento de implantação do SUS (Verani, 1999). 

Em abril de 1991 foi criado o Distrito Sanitário Especial Yanomami (DSY), 
seguindo-se no mês de outubro a criação da Comissão Interministerial de Saúde 
Indígena, vinculada ao Conselho Nacional de Saúde (Cisi/CNS). Iniciava-se assim a 
remodelação da estrutura institucional do atendimento à saúde indígena, seguindo 
de perto as orientações advindas dos fóruns de debate da área da saúde. Assim, na 
9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992, foi aprovada a proposta dos 
DSEIs, levada àquele fórum pelos grupos que participavam dos encontros de Saúde 
do Cimi. Propunha-se, já naquele momento, uma metodologia para sua estruturação 
baseada em um modelo de etapas locais, estaduais e regionais de discussão, em 
que tomariam parte as organizações indígenas, indigenistas e as universidades e 
centros de pesquisa implicados no campo da saúde indígena (Entrevista de Paulo 
Daniel da Silva Moraes, 2018).

Na 2ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, em 1993, foi aprovada a 
criação dos Núcleos Interinstitucionais de Saúde Indígena (Nisis), veiculando-se já 
naquele evento a demanda dos índios de Roraima pela criação de um DSEI inspi-
rado no DSY, para atendimento dos povos indígenas localizados no leste do estado, 
pertencentes às etnias Macuxi, Wapichana, Ingaricó, Patamona, Taurepang, Sapará 
e Wai Wai (UFRR, 2012). 

Ainda em 1993, foi criado o Nisi-RR, que possibilitou a estruturação de 
um espaço de discussão e coordenação das ações voltadas à saúde indígena entre 
aqueles grupos, realizadas até então sem qualquer conexão, por missões católicas e 
evangélicas e por iniciativas pontuais da Funai. Esse espaço deu origem, em 1994,  
à proposta do DSEI Leste Roraima, aprovada no ano seguinte por uma Assembleia 
Geral de Tuxauas e ratificada também pelo próprio Nisi-RR e pelas instâncias 
regionais da FNS e da Funai localizadas no estado (UFRR, 2012). O DSEI contou 
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inicialmente com representantes de duas organizações indígenas, o CIR e a Asso-
ciação dos Povos Indígenas de Roraima (Apir),16 da Secretaria Estadual de Saúde 
de Roraima (Sesau), dos conselhos municipais de Saúde (Cosems), da Universidade 
Federal de Roraima (UFRR), da Diocese de Roraima e da Missão Evangélica da 
Amazônia (Meva), além de representantes da Funai e da FNS. 

A partir de 1994, começaram a ser realizados cursos de formação de agen-
tes indígenas de saúde (AIS) em todas as nove regiões abrangidas pelo DSEI Leste 
Roraima, contando com a participação das organizações que compuseram o distrito, 
sob a coordenação do Nisi-RR, mediante um convênio firmado com a organização 
Médicos Sem Fronteiras (MSF-Holanda), que também atuava no DSY (Moraes, 
2012). Naquele ano foram formados 120 AIS e se iniciou também a realização de 
encontros anuais de saúde em Roraima, com a participação daqueles agentes. Nesses 
encontros, que duraram até 1999, discutia-se não apenas a definição da estrutura e 
o planejamento do atendimento à saúde indígena, como também a localização dos 
polos-base e as ações prioritárias a serem desenvolvidas nas diversas comunidades. 
Abordava-se também a situação política dos indígenas e o andamento dos proces-
sos de demarcação de terra, dentro de uma visão, estabelecida ainda na década 
de 1980, de que a saúde não se dissociava das condições de vida mais amplas da 
população. Nesse contexto, destacava-se o caso da demarcação da Terra Indígena 
Raposa Serra do Sol, cujo processo foi iniciado em 1993 e cujo sucesso dependeu 
estreitamente da circulação de informações entre os grupos da região propiciada 
pelos deslocamentos dos AIS (Entrevista de Paulo Daniel da Silva Moraes, 2018).

Até meados da década de 1990, o DSEI Leste Roraima funcionou com 
recursos extremamente restritos, mas demonstrando alto índice de eficácia em 
suas ações, que reduziram drasticamente os índices de mortalidade e morbidade 
dentro de sua área de atuação, graças a uma estrutura de funcionamento apoiada 
na mobilização e treinamento dos próprios índios para o atendimento à saúde em 
nível primário realizado nas comunidades indígenas (Entrevista de Paulo Daniel da 
Silva Moraes, 2018). Assim, como já visto aqui, contando apenas com os recursos 
financeiros da MSF-Holanda e o apoio da Diocese de Roraima, da Meva, da Sesau-RR 
e, muito limitadamente, da Funai e da FNS, entre 1994 e 1999 conseguiu-se formar 
237 AIS indicados pelas comunidades (UFRR, 2012).

Em 1995, o governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso 
passou a implementar nas políticas públicas ligadas à área social um modelo de 
assistência baseado na terceirização dos serviços, retirando do Estado boa parte da 
responsabilidade pela assistência da população e transferindo-a para a iniciativa 
privada. No caso da área da saúde indígena, o Ministério da Saúde, por intermédio 
da FNS, começou a estabelecer uma política que tinha como base os convênios 
firmados com os chamados “parceiros preferenciais”. Estes elaboravam o projeto 
que, uma vez aprovado, recebia os recursos, o que, para alguns, significou um 
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rompimento com a perspectiva de criação do Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena, tal como pensado e proposto nos fóruns de discussão da saúde indígena, 
como a 9ª Conferência Nacional de Saúde e a 2ª Conferência Nacional de Saúde 
Indígena, que tinha por base a autonomia administrativa e financeira dos DSEIs 
(Liebgott, 2003). 

O CIR foi a primeira organização indígena a assinar esse tipo de convênio, 
em 1996, garantindo a partir dele recursos para os cursos de formação de agentes 
de saúde e microscopistas indígenas no DSEI Leste Roraima, o que consolidou a 
estrutura que vinha sendo montada desde 1994. Um ponto importante a observar 
aqui é o fato de que se por um lado a formação desses AIS se mostrava central para 
o sucesso das ações de atenção básica à saúde na área do DSEI, revestindo-se de 
um aspecto eminentemente técnico, por outro ela adquiriu uma dimensão política, 
ao possibilitar a articulação de indígenas de diferentes grupos étnicos e localida-
des da região, por meio dos encontros que passaram a ser promovidos para sua 
formação em saúde e de sua circulação para atender às diferentes comunidades, 
como já mencionado.

Esse primeiro movimento da transformação das organizações indígenas em 
gestoras de recursos públicos, inicialmente destinados aos cursos de formação de 
AIS, foi sem dúvida um marco na transformação do perfil dessas organizações, até 
então bem mais associado a representação política, defesa de direitos e veiculação 
de demandas ao Estado brasileiro. Esse novo modelo se ampliaria e consagraria na 
década seguinte, a partir da promulgação da Lei Arouca, em agosto de 1999, quando 
os convênios com organizações indígenas, indigenistas, prefeituras e universidades 
passaram a responder por todo o atendimento à atenção primária nas comunidades 
indígenas, e não mais apenas pela formação dos AIS. 

Segundo Moraes, o modelo que inspirou o projeto final da Lei Arouca, cuja 
tramitação havia se iniciado em 1994, foi o do DSEI Leste Roraima, construído ao 
longo da década de 1990 de baixo para cima, segundo a metodologia estabelecida na 
2ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, isto é, a partir da discussão no Nisi-RR 
e dos encontros estaduais de Saúde (Entrevista de Paulo Daniel da Silva Moraes, 
2018). O mesmo, contudo, não ocorreu no processo de montagem dos demais DSEIs 
estabelecidos ao longo da década de 2000, definidos a partir de uma discussão res-
trita conduzida pela FNS, sem passar pelo processo de mobilização local verificado 
no caso do Leste Roraima (Entrevista de István Varga, 2018).
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Década de 2000: a consagração do modelo de 
terceirização na atenção primária à saúde                          

indígena e a crise das organizações indígenas

Uma das principais características do período que se seguiu à promulga-
ção da Lei Arouca foi a formalização dos convênios como instrumentos de imple-
mentação da atenção primária à saúde nas comunidades indígenas, utilizando-se 
em muitos lugares as organizações indígenas para geri-los, já dentro do modelo 
das organizações da sociedade civil de interesse público (Oscips), estabelecido pela 
lei n. 9637 de 1998 (Lei do Terceiro Setor), para dar amparo legal à realização de 
convênios com organizações da sociedade civil. Assim, as organizações indígenas 
se tornaram responsáveis não só pela gestão da formação de AIS, como também 
pela contratação de equipes multidisciplinares de saúde e pela compra de equi-
pamentos e insumos para a implementação das ações. O CIR tornou-se gestor do 
DSEI Leste Roraima a partir do convênio FNS-CIR/Saúde n. 348 de 1999, assim 
como várias outras organizações indígenas, como foi o caso do Conselho Indígena 
do Vale do Javari (Civaja), da UNI-Acre, da Federação das Organizações do Alto 
Rio Negro (Foirn) e da Urihi (organização de saúde Yanomami criada em 1999 
a partir de um desdobramento da CCPY), ao lado de organizações indigenistas, 
prefeituras e universidades.

Se a oficialização dos DSEIs decorreu de uma demanda dos movimentos 
indígenas e indigenistas implicados na renovação do modelo de atendimento à saúde 
indígena realizado pela Funai, o modo como foram definidos e operacionalizados 
deve ser lido como resultado da confluência de outros vetores, notadamente das 
diretrizes da reforma do Estado de viés neoliberal que propunha as terceirizações 
como elemento privilegiado de execução de políticas sociais. A gestão dos DSEIs 
jamais havia sido uma demanda dos movimentos indígenas, que os viam antes como 
estruturas de responsabilidade do governo federal (Entrevista de Clóvis Ambrósio, 
2019). Assim, embora a oficialização dos DSEIs a partir de 1999 tenha dado grande 
impulso, ao menos no caso de Roraima, à formação de AIS, por outro lado sua 
operacionalização por meio de convênios levou diversas organizações indígenas à 
inadimplência, pelas dificuldades em geri-los adequadamente, segundo regras com 
que tinham pouca familiaridade e que mudavam constantemente.17 O próprio CIR 
foi considerado inadimplente em 2005. 

Segundo algumas avaliações, os convênios de saúde com as organizações 
indígenas tiveram o aspecto positivo de conferir protagonismo aos índios e promover 
a valorização da medicina tradicional, tornando-se, contudo, um problema para as 
organizações ao sobrecarregá-las com a burocracia envolvida na gestão (Entrevista 
de Paulo Daniel Moraes, 2018). Nos casos em que eles foram assumidos por pre-
feituras, por sua vez, tornaram-se um terreno fértil para a introdução de velhas 
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práticas clientelistas e esquemas de corrupção, sobretudo no caso de prefeituras 
dominadas por partidos políticos com interesses contrários aos interesses indígenas.

A década de 2000 pode ser vista, assim, do ponto de vista das organizações 
indígenas, como um momento em que elas deixaram de lado o perfil mais político 
que marcou seu surgimento na década de 1980, associado à demanda por terras e 
à luta por direitos, em favor de um perfil mais técnico e profissionalizado, em que 
passaram a integrar os mecanismos propostos pelo Estado para a gestão, entre 
outras, das políticas de saúde. Com a criação da Secretaria Especial de Saúde Indí-
gena (Sesai/MS), em 2010, o modelo das terceirizações foi reformulado, retirando 
das organizações a atribuição da gestão. 

Do organismo à organização, 
de objetos científicos a sujeitos políticos

Propus discutir aqui, entre outras questões, o significado do setor de saúde 
na constituição do movimento indígena, em geral pouco valorizado, no sentido de que 
os AIS costumam ser apresentados sem o mesmo protagonismo político atribuído a 
outras categorias profissionais de indígenas, como a dos professores, por exemplo, 
na articulação dos movimentos indígenas. Além disso, procurei analisar os para-
doxos surgidos da confluência de, por um lado, uma reforma de Estado neoliberal 
que teve entre outros efeitos a terceirização das políticas sociais e a fragmentação 
e desmobilização dos movimentos sociais, transformando os índios em executores 
de políticas públicas, e, de outro, uma reforma sanitária que promoveu o acesso 
universal da população aos serviços públicos de saúde, o atendimento diferenciado 
aos índios nesse modelo, além de ideais de participação local e controle social afi-
nados com as demandas dos movimentos indígenas e de seus apoiadores. Nesse 
sentido, a saúde desempenhou papel estratégico na estruturação das organizações 
indígenas, por trazer consigo recursos que contribuíram para o seu funcionamento,18 
ao mesmo tempo que se tornou um campo visível do aspecto bifronte assumido 
por elas, que se transformaram tanto em instâncias de representação política dos 
índios diante do Estado brasileiro quanto agentes de execução das políticas públicas 
destinadas a eles, o que comprometeu o potencial de questionamento do governo 
que originalmente detinham (Para uma análise detalhada dessa ambiguidade, ver 
Garnelo & Sampaio, 2005). 

A história do DSEI Leste Roraima permite acompanhar o desenvolvimento 
desse duplo aspecto. No período de estruturação do movimento indígena sob o 
formato das assembleias indígenas, na década de 1970, as questões de saúde na 
região começaram a ser identificadas de modo mais sistemático, por orientação do 
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Cimi, formulando-se as primeiras demandas e estratégias indígenas nessa direção, 
que articulavam o tema da saúde ao tema da terra. No período seguinte, em que 
se estruturaram as organizações indígenas, elas se tornaram o instrumento privi-
legiado de interface dos índios com o Estado brasileiro, em um primeiro momento, 
na década de 1980, como veiculadoras de demandas, e em um segundo, a partir da 
década de 1990, como instrumentos de execução de políticas indigenistas, entre 
as quais as da saúde.

Em razão desse duplo papel, que mostrou uma atuação dessas organiza-
ções tanto no terreno das práticas de governo quanto no das práticas da política 
(Li, 2007), a questão da definição da identidade do “indígena” no Brasil foi sendo 
construída com novos parâmetros, em que os processos de construção da alteri-
dade tornaram-se articulados tanto à instituição de políticas públicas quanto às 
dinâmicas dos movimentos sociais indígenas. Nesse sentido, a inclusão de formas 
de compreensão dos índios sobre os processos de saúde e doença, incluindo tanto a 
percepção de uma dimensão espiritual das doenças quanto as formas de lidar com 
elas, via xamanismo e utilização de plantas, tornou-se parte importante da agenda 
construída pelos atores comprometidos com a formulação de novos direitos indíge-
nas, transformando as práticas de saúde indígena em importantes diacríticos para a 
definição de uma alteridade indígena que as políticas públicas ajudaram a consagrar. 

No que concerne ao debate sobre os significados desses dois formatos de 
mobilização indígena, o das assembleias e o das organizações, acredito que o caso 
de Roraima mostra que o suporte à realização de assembleias indígenas pelo Cimi, 
longe de se resumir ao apoio à estruturação de um movimento pan-indígena no 
Brasil, se articula estreitamente também com as lutas locais de diferentes grupos 
pela terra, tendo tido um efeito bem maior do que o de viabilizar o surgimento de 
uma comunidade imaginada indígena (Matos, 1997). Essas assembleias, por sua vez, 
ao invés de simplesmente buscar uma aproximação mimética com formas “tradicio-
nais” de organização dos diferentes grupos indígenas (Matos, 1997; Belleau 2014),19 
instauraram entre eles uma dinâmica nova, de afirmação da identidade indígena em 
nível não apenas nacional mas também local, e de conscientização de seus direitos 
na relação com o Estado e os grupos da sociedade envolvente que ameaçavam sua 
existência como coletividades. Em lugar de se constituírem em um formato que 
se opõe ao das organizações indígenas, ou que representem um fenômeno que se 
distingue radicalmente delas, o caso da região do lavrado em Roraima e a história 
da implantação do DSEI Leste Roraima parece indicar que as assembleias e organi-
zações indígenas podem coexistir e funcionar de modo não excludente.20 A saúde 
aparece, assim, como um campo-chave para sustentar essa hipótese, pois mostra 
como a estrutura montada para viabilizar o subsistema diferenciado de saúde do 
índio, notadamente por intermédio dos Nisis, apoiou-se, quando bem-sucedida, como 
em Roraima, em um diálogo constante com o movimento indígena, fortalecido pela 
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circulação de AIS entre as várias comunidades do lavrado, que alimentava tanto 
a realização das assembleias quanto a estruturação das organizações indígenas, 
notadamente o CIR e a Apir, com assento naquela instância.

Como indicado por Ambrósio, ambos os formatos, o das assembleias e o 
das organizações, estiveram associados à passagem de uma situação de violências e 
humilhações contra os indígenas sob o regime tutelar, que os considerava incapazes 
não só de compreender os problemas que os afetavam como de propor soluções 
para eles, para uma situação em que passaram a ter voz para discuti-los e poder 
institucional para encaminhá-los, o que fica bem claro no caso bem-sucedido de 
implantação, a partir de um movimento de baixo para cima, do DSEI Leste Roraima 
(Entrevista de Clóvis Ambrósio, 2018). 

A passagem de organismo a organização, metáfora sobre a virada de uma 
concepção mais biológica de saúde para uma visão mais contextual, que inclui as 
condições econômicas, políticas, sociais e culturais dos indivíduos nas ações propos-
tas, significou no caso dos índios a obtenção de condições políticas de representação 
dentro da sociedade brasileira e a construção de formatos de organização capazes 
de encaminhar suas lutas, nas quais as lutas pela saúde associadas às lutas pela 
terra tiveram papel central. O engajamento nessas lutas levou, por sua vez, a um 
engajamento nas práticas voltadas para o atendimento de suas demandas e na 
inserção das organizações nas malhas estatizadas instituídas para geri-las. 

A emergência das assembleias e organizações indígenas deve ser lida como 
expressão, assim, tanto do envolvimento dos índios com as práticas da política, 
que possibilitam a criação de instrumentos de luta e reivindicação por direitos dos 
índios, quanto com as práticas de governo, entendidas como aquelas que ordenam, 
classificam e definem populações e territórios dentro de certas grades cognitivas 
para fins de gestão (Li, 2007). A capilaridade dos AIS pode ser apontada como um 
elemento essencial no fortalecimento do movimento indígena em Roraima, um dos 
primeiros a se estruturar no país, ainda no início da década de 1970, como visto aqui, 
antes mesmo do surgimento das assembleias de caráter pan-indígena promovidas 
pelo Cimi, iniciadas em 1974 em Diamantino, no Mato Grosso.

Ainda em diálogo com Li, poder-se-ia dizer que, no caso indígena, as 
práticas de governo se tornaram um elemento constitutivo das práticas da polí-
tica, na medida em que o caso da participação dos índios na gestão e execução das 
políticas de saúde, por intermédio de suas organizações, configurou-se como um 
campo também de formação de quadros do movimento indígena, permitindo a estes 
apropriar-se da linguagem da burocracia de Estado e ter acesso às formulações polí-
tico-administrativas voltadas para eles, ainda que nem sempre isso tenha implicado 
controle sobre elas. Além disso, participar dos mecanismos de gestão das políticas 
indigenistas também significou um movimento de afirmação étnica, por meio da 
desconstrução dos estereótipos dos índios como incapazes, secularmente acionados 
pelas agências de Estado para justificar suas práticas tutelares sobre eles.21 
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Os debates sobre a área de saúde em Roraima que levaram à criação do 
DSEI Leste Roraima foram centrais também para a compreensão, pelos índios, da 
diferença entre saúde oferecida como caridade, perfil em que se enquadrava a 
maioria dos trabalhos missionários nesse setor, e a saúde dos índios entendida como 
direito e dever do Estado (Entrevista de Clóvis Ambrósio, 2018). Essa compreensão 
foi possibilitada pelas práticas de planejamento e controle social ensejadas pelo 
Nisi-RR, que colocou os índios em diálogo com os diversos atores, governamentais 
e não governamentais, implicados na saúde indígena em Roraima. Nesse sentido, 
é interessante a avaliação de Clóvis Ambrósio, liderança indígena Wapichana com 
assento no Nisi-RR, de que o “ensinamento” que os índios puderam dar aos mis-
sionários católicos e evangélicos, que no caso de Roraima atuavam em perspectivas 
opostas tanto no campo da evangelização quanto no da política, foi a de que os índios, 
paradoxalmente, não estavam fazendo política com a saúde, mas apenas querendo 
uma oferta de serviços de saúde tecnicamente adequada às suas necessidades. 
Chama a atenção nesse caso, entretanto, o fato de que para se alcançar a qualidade 
técnica das ações de saúde desejada pelos índios foi necessário um longo processo 
de negociação política entre atores com diferentes interesses, visões e objetivos.

Notas 

1 O presente capítulo foi escrito no âmbito do Projeto Saúde dos Povos Indígenas no Brasil: 
perspectivas históricas, socioculturais e políticas, que contou com financiamento concedido 
a Ricardo Ventura Santos pela Wellcome Trust/UK (projeto n. 203486/Z/16/ Z). A pesquisa foi 
avaliada e aprovada pelo Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (parecer Conep n. CAAE 
61230416.6.0000.5240; informações adicionais sobre o projeto de pesquisa estão registradas 
na Apresentação desta coletânea. 

A elaboração do texto pautou-se por um esforço de aplicação dos conhecimentos resultantes 
das pesquisas que vim realizando nas últimas duas décadas sobre o campo das políticas indi-
genistas no Brasil ao caso específico da área de saúde. A escolha do DSEI Leste Roraima para 
análise decorreu das ricas possibilidades de reconstrução do universo dos atores indígenas 
e não indígenas envolvidos em sua implantação, em um dos estados em que a questão indí-
gena é mais sensível no Brasil, seja pelo número de indivíduos, seja pela extensão das terras 
demarcadas para os índios, que atingem cerca da metade do seu território. Essas terras têm 
sido objeto de intensas disputas, responsáveis por parte essencial da jurisprudência firmada 
hoje no Brasil sobre esse tema, estabelecida a partir da homologação da demarcação da Terra 
Indígena Raposa Serra do Sol, em 2009. 

Os dados aqui apresentados foram retirados de entrevistas realizadas pela equipe do projeto 
com atores implicados tanto na formulação em nível nacional das políticas de saúde indígena 
quanto em sua implementação em nível local, incluindo as de Clóvis Ambrósio, Mirthes Ver-
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siani dos Anjos, Paulo Daniel da Silva Moraes, Alcida Rita Ramos e István Varga (Para outras 
informações sobre os entrevistados citados ao longo deste capítulo, ver Apêndice deste volume).

Além disso, foram utilizadas fontes primárias do arquivo digital do Conselho Indigenista Mis-
sionário (Cimi) e fontes secundárias referentes à literatura sobre o campo da saúde indígena 
e das políticas indigenistas formuladas a partir do último quartel do século XX no Brasil, 
incluindo artigos, livros, anais de congressos, monografias, dissertações, teses, bem como a 
consulta a sites da internet. Destacaram-se, ainda, os dados sistematizados e analisados nos 
capítulos deste livro, discutidos ao longo de seminários com a participação de seus autores. 

Na estruturação do texto segui os referenciais teóricos da antropologia política aplicados ao 
caso específico das políticas públicas no campo da saúde indígena e de suas implicações para 
a dinâmica de constituição dos grupos étnicos e da instituição de uma perspectiva constitu-
cional multicultural no Brasil.

2 Segundo o caput do art. 231 do capítulo VIII (Dos Índios), incluído no título VIII (Da Ordem 
Social) da Constituição, “São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”.

3 Ver especialmente os debates da 9ª Conferência Nacional de Saúde, em 1992, e da 2ª 
Conferência Nacional de Saúde para os Povos Indígenas, em 1993, no capítulo de Pontes 
nesta coletânea.

4 A atuação da cooperação internacional, termo guarda-chuva que envolve atores de grandezas 
muito diferenciadas, tais como bancos multilaterais de desenvolvimento, agências bilaterais 
de cooperação e organizações da sociedade civil de perfil variado, tais como organizações 
filantrópicas e de advocacy associadas a diferentes causas, remonta à década de 1970 no caso 
do indigenismo, quando bancos multilaterais de desenvolvimento, como o Banco Mundial e o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento passaram a financiar grandes projetos econômicos 
no país, notadamente os que constituíram o assim chamado “milagre brasileiro” durante a 
ditadura civil-militar (Barroso Hoffmann, 2005).

5 Para uma análise da trajetória do Cimi na área da saúde indígena e para o papel da entidade 
na constituição do movimento indígena, ver os capítulos de Magalhães e Welper nesta cole-
tânea. Sobre a criação da Opan, em 1969, e do Cimi, em 1972, entidades que propiciaram a 
aglutinação das correntes progressistas da Igreja católica alinhadas como o aggiornamento 
promovido a partir do Concílio Vaticano II, passando a propor novas formas de atuar junto 
aos índios, ver Matos, 1997, e Belleau, 2014. Sobre a criação e atuação da Regional Norte I 
do Cimi, que incluiu os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, ver Teixeira, 2008.

6 Segundo Matos (1997), entre 1974 e 1984 foram realizadas 53 assembleias indígenas com o 
apoio do Cimi, contando com representantes indígenas de todas as regiões do país. A partir 
de 1981, as lideranças da recém-criada União das Nações Indígenas (UNI), primeira organi-
zação de caráter pan-indígena criada no Brasil, passaram a fazer parte das assembleias, de 
onde retiraram subsídios para a formulação de documentos discutidos em fóruns de saúde 
indígena, notadamente o que foi apresentado na 1ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde 
dos Índios, realizada em 1986 (ver o capítulo de Magalhães nesta coletânea). 
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7 Esses sistemas eram estabelecidos por redes de dominação de comerciantes, os “patrões”, que 
monopolizavam o transporte e a comercialização de produtos extraídos ou fabricados pelos 
indígenas e por outras comunidades tradicionais na Amazônia, detendo o controle do crédito, 
da comercialização e do transporte da produção que fundamenta o poder local (Almeida, 2014).

8 Sobre as vicissitudes associadas ao longo do processo de tramitação da Lei Arouca no Congresso 
Nacional, entre 1994 e 1999, ver capítulo de Machado e Garnelo nesta coletânea e Arouca, 2018.

9 A descrição e análise das redes internacionais pró-índio constituídas a partir do final da década 
de 1960, que garantiu em grande medida as condições materiais ao Cimi para a realização 
desse evento, está descrita em Barroso Hoffmann, 2009. Responsável muitas vezes pelas 
acusações de “internacionalização da Amazônia” feitas por setores ligados ao agronegócio e 
às atividades de exploração mineral contra os atores que têm atuado em favor da defesa dos 
direitos indígenas no Brasil, entre os quais o Cimi, cabe dizer que os recursos disponibilizados 
por essas redes são infinitamente inferiores aos recursos provenientes das empresas interna-
cionais que atuam na Amazônia, destinados não só a seu funcionamento, notadamente na área 
da mineração, quanto aos lobbies em seu favor que atuam no Congresso Nacional. Chama a 
atenção, assim, o fato de que a “internacionalização” só é objeto de críticas quando se refere 
às articulações de movimentos sociais, não sendo acionada como categoria acusatória quando 
faz parte de estratégias empresariais.

10 A encarnação se apoiava na ideia de encarnar entre os índios, isto é, de viver entre eles, ado-
tando seus usos e costumes. Inculturação, por sua vez, era uma percepção ligada ao conceito 
de missio dei, isto é, à ideia de que deus já estava presente nas culturas indígenas, cabendo aos 
missionários conseguir perceber essa presença entre elas. O primeiro conceito, de encarnação, 
teve papel estratégico no desenvolvimento das ações de saúde dos missionários católicos pro-
gressistas, pois ao viverem continuamente entre os índios adotavam uma perspectiva de atenção 
à saúde bem diferente daquela das equipes volantes de saúde (EVS), que orientara o indigenismo 
governamental durante décadas e consistira apenas em visitas esporádicas aos índios. O caso 
das Irmãzinhas de Jesus que foram trabalhar entre os Tapirapé na década de 1950, umas das 
primeiras a adotar o conceito de encarnação em suas práticas missionárias, teve influência decisiva 
sobre as perspectivas de atuação na área de saúde desenvolvidas pelo Cimi. Essa organização 
absorveu inclusive em suas equipes pessoas que trabalharam com elas, como Mirthes Versiani 
dos Anjos, principal responsável pela coordenação dos seus encontros de Saúde (Entrevista de 
Mirthes Versiani dos Anjos, 2018).

11 Para uma descrição detalhada do processo de demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol 
e das mudanças na legislação que ela acarretou, ver Oliveira, 2018. Destaca-se nesse contexto 
o caso da Missão Evangélica da Amazônia (Meva), cuja presença em Roraima foi propiciada pela 
atuação de Romero Jucá, político brasileiro que chegou a ser governador do estado e notório 
defensor dos interesses do agronegócio e da mineração no Estado.

12 Para uma descrição da trajetória dessa abordagem na antropologia, ver Barroso Hoffmann, 2009, 
e para seus usos específicos no caso dos povos indígenas no Brasil ver Matos, 1997. 

13 A atuação de Darcy Ribeiro e Eduardo Galvão no Serviço de Proteção aos Índios (SPI) seria o 
exemplo paradigmático dessa atuação nas décadas de 1950 e 1960.
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14 Refiro-me ao período da gestão do general Ismarth de Araújo Oliveira à frente do órgão, entre 
1974 e 1979.

15 Refiro-me a Alcida Rita Ramos, formada nos primeiros cursos de pós-graduação em antropo-
logia social do Museu Nacional, sob a orientação de Roberto Cardoso de Oliveira, e a Kenneth 
Taylor, responsável pelo Plano Yanoama. Sobre a criação do Distrito Sanitário Yanomami, ver 
o capítulo de Selau nesta coletânea. 

16 A Associação dos Povos Indígenas de Roraima (Apir) foi criada no mesmo ano que o Conselho 
Indígena do Território de Roraima (Cinter), 1987, vinculada especificamente à Terra Indígena 
São Marcos, onde viviam índios Macuxi, Taurepang, Wapixana, Maiongong, Wai Wai e Yano-
mami (Apir, 1994).

17 Segundo Garnelo e Sampaio (2005), eram frequentes ainda os cortes de orçamento e os atrasos 
nos repasses de recursos, tornando ainda mais difícil a situação das organizações.

18 Após o fim do monopólio da Funai, outros ministérios, além do Ministério da Saúde, passaram a 
destinar recursos para os índios, entre os quais os ligados ao meio ambiente e à implementação 
de programas sociais. Esses recursos, contudo, não chegaram nem de longe a se equiparar 
aos montantes destinados à saúde. Para um detalhamento dos dados a esse respeito nos dois 
governos FHC e no início do primeiro governo Lula, ver Barroso Hoffmann et al., 2004.

19 As análises nessa direção tendem a minimizar os elementos da própria tradição cristã que 
embasaram o apoio do Cimi à realização das assembleias indígenas. Cabe recuperar a trajetória 
da transformação da atuação da Igreja, que passou de intervenções colonialistas em favor dos 
laços patrão-cliente entre índios e não índios a intervenções voltadas para o fortalecimento de 
relações horizontais e de entreajuda entre os índios, favorecendo laços comunitários capazes 
de fazer emergirem as lutas por direitos coletivos. Nesse quadro, destacou-se a emergência do 
conceito de comunidade, que, inspirado na tradição das comunidades cristãs primitivas, passou 
a inspirar e guiar a atuação das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). Para um exemplo dos 
usos desse conceito entre comunidades indígenas e ribeirinhas na Amazônia, ver Silva, 2014.

20 Ao invés da discussão sobre o surgimento do formato das organizações indígenas como parte 
dos processos de “indigeinização da modernidade” (Sahlins, 1997), isto é, da apropriação de 
formatos políticos associados aos processos de burocratização “ocidentais” pelos indígenas 
(Belleau, 2014), creio ser mais produtivo partir da premissa de que os indígenas fazem parte 
de processos históricos contemporâneos aos dos pesquisadores (Fabian, 2006), o que nos 
possibilita entender o fenômeno do surgimento das organizações indígenas como parte de 
fenômenos mais amplos, como o dos novos movimentos sociais (Alvarez, Dagnino & Escobar, 
2000) e o da promoção de mecanismos políticos de domesticação desses movimentos promo-
vidos pelas políticas neoliberais na América Latina, que utilizaram o multiculturalismo como 
um de seus instrumentos de intervenção e afetam um conjunto bem mais amplo de grupos 
sociais (Hale, 2004).

21 Ver a esse respeito os depoimentos citados por Garnelo e Sampaio (2005), em que lideranças 
indígenas da Amazônia afirmam a necessidade de ir além dos conhecimentos tradicionais 
para lidar com os desafios contemporâneos colocados às sociedades indígenas, bem como a 
demanda por uma formação que os habilite a assumir novos papéis técnico-administrativos 
no caso das políticas destinadas a eles. 
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No Brasil, a participação de cidadãs e cidadãos e suas organizações em 
espaços decisórios na saúde está garantida em mais de um dispositivo legal (Brasil, 
1988, 1990a, 1990b), referendando documentos internacionais (por exemplo WHO, 
1978; ILO, 1989). No caso indígena, a institucionalização da participação paritária 
dos povos indígenas e suas organizações em espaços próprios se deu quase dez 
anos depois da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), com o Subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena, o SasiSUS (Brasil, 1999a). Porém, nas décadas de 1980 
e 1990, como veremos, experiências foram embriões fundamentais ao exercício da 
participação e controle social pelos povos indígenas.

Segundo Soraya Côrtes, o movimento brasileiro de democratização no 
período final do regime militar pautou a participação em todas as áreas de políticas 
públicas, porém a “área da saúde, em contraste com outras áreas, foi a que mais 
intensa e precocemente incorporou mecanismos de participação” (Côrtes, 2009: 19). 
Nos anos 1980 e início da década de 1990, a participação tornou-se emblemática 
para o movimento da Reforma Sanitária, que “considerava como questão de princípio 
que a sociedade civil tivesse controle sobre o sistema de saúde” (Côrtes et al., 2009: 
49). Realizada em março de 1986, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, primeira 
conferência aberta à população, marcou a importância da participação da sociedade 
civil em instâncias de controle social em todos os seus níveis. A partir da criação do 
SUS em 1990, a participação como princípio para a garantia de direitos, incluindo 
o controle social sobre o sistema, se dá em diferentes níveis de organização (local, 
municipal, estadual e nacional) e nas conferências de Saúde, de modo a assegurar 
que atores estatais e societais tomem parte, por intermédio de representantes, do 
planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde.2

A participação social e os conselhos e conferências de Saúde são regu-
lamentados pela lei n. 8.142/1990 (Brasil, 1990b) e pela resolução n. 453/2012 
(Brasil, 2012). Segundo a lei n. 8.142/1990, o Conselho de Saúde, composto 
por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais da saúde 
e usuários, tem caráter permanente e deliberativo e atua na formulação de 

Participação no Contexto Pré-Subsistema de Atenção à 
Saúde Indígena: a perspectiva das vozes indígenas1
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estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância corres-

pondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Ainda conforme essa 

lei, a Conferência de Saúde ocorrerá a cada quatro anos com a representação dos 

vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes 

para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada 

pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 

Saúde. Na resolução n. 453/2012, que mantém a definição da resolução anterior, 

de 2003, está registrado que o Conselho de Saúde

é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de 

Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, integrante da estrutura organizacional 

do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, com composição, organização e competência fixadas na lei n. 

8.142/90, [e que o] processo bem-sucedido de descentralização da saúde promoveu 

o surgimento de Conselhos Regionais, Conselhos Locais, Conselhos Distritais 

de Saúde, incluindo os Conselhos dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas. 

(Brasil, 2012: 1-2)

Na saúde indígena, os marcos legais pouco avançaram durante os anos 

1980-1990 e os fóruns participativos específicos para os atores societais indíge-

nas se restringiram às duas conferências (em 1986 a 1ª Conferência Nacional de 

Proteção à Saúde do Índio e em 1993 a 2ª Conferência Nacional de Saúde para os 

Povos Indígenas) e à Comissão Intersetorial de Saúde do Índio (Cisi, posteriormente, 

em 2000, renomeada Comissão Intersetorial de Saúde Indígena). Não estou aqui 

ignorando outros espaços que trataram da saúde e dos quais os indígenas partici-

param no período. Meu recorte analítico contempla o que Ailton Krenak chamou de 

“argumento político construído pelo Estado brasileiro” nos anos 1980 (ver adiante), 

ou seja, quando a participação da sociedade civil foi institucionalizada.

Em novembro de 1986, a 1ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde 

do Índio debateu e deliberou sobre políticas de saúde indígena em sua relação com 

a municipalização proposta como base do SUS. Passaram, então, a ser centrais as 

discussões em torno da criação de um órgão específico no Ministério da Saúde 

responsável pela saúde indígena, assim como o respeito à organização social e 

política, aos costumes e às tradições dos diversos povos indígenas, preceitos con-

templados na Constituição brasileira de 1988. Em outubro de 1993, foi realizada a 

2ª Conferência Nacional de Saúde para os Povos Indígenas, como parte integrante 

da 9ª Conferência Nacional de Saúde. Os delegados indígenas, constituindo 50% do 

total dos presentes, foram eleitos no processo de conferências locais, estaduais e 

regionais, idealmente segundo os critérios populacionais de concentração dos povos 

indígenas no país, nas suas diferentes regiões. Várias resoluções resultaram dessa 



337

Participação no contexto pré-Subsistema de Atenção à Saúde Indígena

conferência, que reiterou a implantação de um modelo diferenciado e de distritos 
sanitários, pauta presente no restante da década.

Visando a estabelecer instâncias de participação, o Conselho Nacional 
de Saúde (CNS) criou em outubro de 1991 a Cisi, instalada somente em setembro 
de 1992. O papel dessa comissão, desde a sua criação, é assessorar ou subsidiar o 
CNS na formulação e no acompanhamento de políticas públicas de saúde indígena. 
A partir de então, houve tentativas de criar conselhos locais e regionais de Saúde 
para garantir maior participação indígena, porém a implantação desses conselhos 
enfrentava vários problemas, e até o final da década poucos foram efetivamente 
estabelecidos. Outros espaços de participação indígena na saúde coexistiram na 
década de 1990, a exemplo do Fórum Nacional de Saúde Indígena e dos Núcleos 
Interinstitucionais de Saúde Indígena (Nisis), como se verá adiante.

Descreverei e analisarei, aqui, a participação na saúde na perspectiva 
dos povos indígenas, considerando o período dos anos 1980 até 1999, quando da 
aprovação do SasiSUS (Brasil, 1999a) e implementação dos 34 Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas (DSEIs) (Brasil, 1999b). A escolha por esse período se deve ao 
interesse em compreender como as vozes indígenas emergiram no tocante à saúde, 
considerando espaços institucionalizados de participação social. O tema da partici-
pação na saúde indígena tem sido explorado por diferentes autores e abordagens, 
porém se restringindo ao período pós-implementação do Sasi, como por exemplo 
Langdon e Diehl (2007), Cornwall e Shankland (2008, 2013), Teixeira, Simas e Costa 
(2013), Diehl e Langdon (2015, 2018) e Teixeira (2017), entre outros.

Este capítulo foi elaborado com base em descrição e análise documental 
e em entrevistas realizadas com indígenas e não indígenas, e se estrutura em duas 
principais seções: a primeira traz uma descrição e análise do processo de participa-
ção social de indígenas na década de 1980 e a segunda é dedicada aos anos 1990, 
especialmente em alguns espaços de participação, como a Cisi, a 2ª Conferência 
Nacional de Saúde para os Povos Indígenas e o CNS. Importantes lacunas derivadas 
da falta de acesso a todas as atas/memórias da Cisi na segunda metade da década 
de 1990 impediram análise exaustiva do tema. 

Vozes indígenas construindo a participação
 nos anos 1980: a 1ª Conferência Nacional

 de Proteção à Saúde do Índio

Ailton Krenak3 afirmou que a questão da saúde não estava incluída no 
ideário ou princípio fundador do movimento indígena, visto que os indígenas 
entendiam que a saúde era um problema deles próprios, que tinham soberania 
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sobre este tema (Entrevista de Ailton Krenak, 2018; para mais detalhes sobre o 
movimento indígena brasileiro na década de 1980, ver nesta coletânea o capítulo 
de Magalhães). Para ele, não havia vinculação entre um argumento político cons-
truído pelo Estado brasileiro e a saúde, doença e morte na perspectiva indígena até 
a Constituinte de 1988, que é 

quando o povo indígena começa, apoiado num contrato social, digamos assim, com 
o Estado brasileiro, a botar em questão a responsabilidade desse Estado brasileiro 
na distribuição da sua política, fosse ela fundiária, de saúde, de benefícios, em 
sentido amplo. (Entrevista de Ailton Krenak, 2018)

Ele ainda enfatizou que a centralidade do campo da saúde para o movi-
mento indígena ocorreu a partir de 1990. Porém, em março de 1986, lideranças 
indígenas participantes da 8ª Conferência Nacional de Saúde, entre elas o próprio 
Krenak, reivindicaram a realização de uma conferência indígena. Sobre o SUS que 
se delineou na 8ª Conferência e a necessidade de um espaço específico, ele disse:

Eu tive a compreensão de que aquele esboço não podia simplesmente capturar 
a nossa ideia do que era cuidado. A ideia do cuidado como saúde. Que ele não 
podia ser capturado por aquele desenho do SUS universal. Que ele tinha que ter 
um subsistema, que eu reivindiquei que fosse chamada uma conferência da saúde 
“indígena”. (Entrevista de Ailton Krenak, 2018)

A 1ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio, que aconteceu 
entre 26 e 29 de novembro de 1986, contou com a participação de representantes 
de dez instituições indigenistas: Fundação Nacional do Índio (Funai), Associação 
Brasileira de Antropologia (ABA), União das Nações Indígenas (UNI), Centro Ecu-
mênico de Documentação e Informação (Cedi), Comissão pela Criação do Parque 
Yanomami (CCPY, atualmente Comissão Pró-Yanomami, com a mesma sigla), Cen-
tro de Trabalho Indigenista (CTI), Associação Nacional de Ação Indigenista (Anai), 
Comissão Pró-Índio (CPI), Operação Amazônia Nativa (Opan) e Conselho Indigenista 
Missionário (Cimi) (para mais detalhes sobre a organização da 1ª Conferência, ver 
o capítulo de Welper nesta coletânea). Segundo Ana Maria Costa,4 que coordenou 
essa conferência juntamente com Antônio Nunes de Miranda, à época funcionário da 
Divisão de Pneumologia Sanitária do Ministério da Saúde, nos debates foram apre-
sentadas duas propostas: uma da UNI, na pessoa de Ailton Krenak, e outra do Cimi 
(Entrevista de Ana Maria Costa, 2018; o papel do Cimi no período pré-Constituinte 
é tratado no capítulo de Welper desta coletânea, por isso não será analisado aqui). 
Essas propostas, o relatório da 1ª Conferência e outros textos (também bases das 
discussões na conferência) foram reunidos no número especial de janeiro de 1988 
da Saúde em Debate, revista do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, intitulado 
A Saúde do Índio (Cebes, 1988).
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Interessa trazer as contribuições da UNI/Ailton Krenak, enfatizando como o 
tema da participação indígena surge nesse momento, permitindo observar que antes 
do arcabouço legal que definirá o controle social no SUS, o movimento indígena e 
algumas de suas lideranças já haviam assumido sua importância. Farei uma descrição 
(Quadro 1, no Apêndice) de alguns aspectos do documento “Os povos indígenas e o 
direito à saúde”, da UNI (1986), e do Relatório da 1ª Conferência, relacionando-os 
com a participação, visto que o segundo incluirá partes do primeiro, demostrando 
que havia uma interlocução propositiva entre os diversos participantes do evento 
(em seu capítulo nesta coletânea, Magalhães também examina o documento da UNI, 
porém em outra perspectiva, complementar à minha reflexão).

O termo “participação” relacionado aos indígenas apareceu seis vezes 
no documento da UNI e quatro vezes no relatório. De modo geral, em ambos se 
assumiu que a participação indígena deve se dar desde a elaboração de políticas 
públicas até o planejamento, gestão/organização, controle e avaliação dos servi-
ços e ações de saúde. E em ambos se apontou a necessidade de criar um órgão 
específico, ligado ao Ministério da Saúde, para coordenar as ações e serviços: uma 
secretaria segundo a UNI e uma agência conforme os participantes da 1ª Conferên-
cia. Porém, a UNI enfatizou que essa secretaria “deve contar, principalmente, com 
a participação de organizações indígenas”, ao passo que a 1ª Conferência definiu 
que a agência deve ter “representação indígena”, ou seja, o movimento indígena 
deu ênfase à participação. 

Quanto às diferenças, a participação indígena foi vista pela UNI como um 
direito à saúde, ao passo que a 1ª Conferência a definiu como um dever do Estado. 
Para os indígenas, participar envolve dimensões para além da saúde em sentido 
estrito, e a conferência indica a necessidade de instituir mecanismos estatais que 
garantam a participação. Outro aspecto diferenciador, presente na seção “Sis-
tema de Atenção à Saúde do Índio” dos dois documentos, relaciona-se a uma das 
competências do órgão específico a ser criado, visando a “estudar e propor ações 
específicas para os casos especiais”: para a UNI, as equipes multiprofissionais res-
ponsáveis devem ter participação indígena; no relatório se exclui essa participação. 
O relatório também foi omisso no tópico da organização dos serviços, no que diz 
respeito à “educação em saúde como estratégia de participação das comunidades 
no controle e na avaliação contínuos das ações em saúde nas áreas”, ou seja, o 
movimento indígena avançou ao considerar a participação no plano local, envol-
vendo toda a comunidade.

Por fim, cabe salientar que em seu documento a UNI propôs “a viabiliza-
ção de serviços próprios e locais” para regiões específicas e no relatório se propôs 
um “sistema específico de saúde” integrado ao “sistema nacional”, ou seja, ambos 
apontaram para a necessidade de um modelo diferenciado de atenção à saúde 
indígena, tema que assumirá papel central a partir da Constituição de 1988, mas 
principalmente na década de 1990.
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Vozes indígenas construindo a
participação nos anos 1990

Embora o rico material consultado demonstre que outras matérias foram 
debatidas nestas instâncias de participação, optei por estabelecer um diálogo entre 
os acontecimentos gerados no âmbito da Cisi, da 2ª Conferência Nacional de Saúde 
para os Povos Indígenas e do CNS, com o intuito de revelar como os indígenas 
lidaram com sua representação e participação nesses espaços, em razão de alguns 
aspectos que me chamaram a atenção. 

A criação da Comissão Intersetorial de Saúde do Índio

Na reformulação do CNS em 1990, já na vigência do SUS, novos atores 
societais passaram a fazer parte da sua composição, deixando para trás a atuação 
“como um ‘conselho de notáveis’” (Côrtes et al., 2009: 52; esses autores fazem uma 
detalhada análise do CNS desde sua criação em 1930) e assumindo o caráter deli-
berativo. O novo CNS realizou sua primeira reunião em abril de 1991, constituindo 
as comissões interinstitucionais por meio da resolução n. 001/1991 (CNS, 1991a), e 
a Cisi foi criada em outubro do mesmo ano pela resolução 011/1991 (CNS, 1991b), 
juntamente com outras seis comissões. Segundo essa resolução, as

comissões intersetoriais nacionais têm a finalidade de promover a articulação e 

a intercomplementariedade de políticas, programas e ações, no que concerne ao 

interesse da saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito 

específico do Sistema Único de Saúde, [com competências relacionadas à proposi-

ção de medidas para o aperfeiçoamento:] das políticas, programas e ações de que 

tratam as áreas temáticas das respectivas comissões (...); das ações do Sistema 

Único de Saúde relacionadas às temáticas das respectivas comissões (...); das 

práticas de integração entre órgãos, [bem como ao] assessoramento técnico para 

o Conselho Nacional de Saúde. (CNS, 1991b: 1)

Estabeleceu-se um máximo de 11 componentes para cada comissão, 
“representantes de órgãos governamentais de âmbito nacional e seus centros 
de referência e de entidades civis relacionadas às suas temáticas, quer sejam de 
prestadores de serviços, de profissionais, de usuários ou de proteção e defesa do 
cidadão” (CNS, 1991b: 1), nomeados por portaria do ministro da Saúde (no Quadro 
2, no Apêndice, estão listados os órgãos estatais e societais definidos pela resolução 
011/1991 para a Cisi).

Somente em 22 de setembro de 1992, ou seja, quase um ano depois da 
criação da Cisi, foi realizada a reunião de sua instalação, da qual não participaram 
indígenas. Os presentes considerados membros estão informados no Quadro 2. 
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Além dos membros, também participaram “ouvintes e depoentes”: Celso Lacave, 
antropólogo, gerente de Antropologia da Coordenação de Saúde Indígena da Funai; 
Alcida Rita Ramos, antropóloga, professora da Universidade de Brasília; Claudia 
Andujar, coordenadora da Comissão para a Criação do Parque Yanomami, e Ivone 
Menegolla, da Fundação Nacional de Saúde. O coordenador geral do CNS, Sylvain 
Nahum Levy, apenas abriu a reunião, retirando-se em seguida. Justificaram ausência 
os professores Ulisses Confalonieri, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e Roberto 
Baruzzi, da Escola Paulista de Medicina (EPM). Nessa reunião foram escolhidos, com 
vigência temporária, o coordenador e o secretário ad hoc da Cisi, respectivamente 
Mozart de Abreu e Lima e Alba Figueroa.

O representante do CNS, Mozart de Abreu e Lima, explicou os motivos 
pelos quais foram escolhidas a Fiocruz, devido à “tradição de análise das políticas 
de saúde”; a EPM, “por ser órgão de referência do Ministério da Educação, na área 
de medicina e por desenvolver trabalho no Xingu”; a Universidade do Amazonas 
(FUA), “por situar-se no Estado com maior concentração de população indígena e por 
desenvolver trabalho relacionado à saúde indígena”; a UNI, “porque se procurou a 
organização indígena ‘mais abrangente’”; e a Aliança dos Povos da Floresta “como 
representativa da sociedade geral” (Cisi, ata da Reunião de Instalação, 1992, p. 
1-2). Ele “reconheceu que a escolha foi efetivamente ‘traumática’”, porém não há 
detalhes sobre essa afirmação.

Os presentes aprovaram o Plano de Trabalho trimestral, contendo nove 
temas a serem debatidos, entre os quais a “redefinição da representação indígena 
na Comissão Intersetorial de Saúde Indígena” (Cisi, ata da Reunião de Instalação, 
1992, p. 2), e marcaram as datas das próximas três reuniões mensais de 1992. 
Nessa reunião, o grupo destacou a “preocupação da Comissão com a questão da 
representação e a necessidade de atender às questões urgentes” (Cisi, ata da Reu-
nião de Instalação, 1992, p. 2) e passou aos pontos da ordem do dia: 1) descontin-
genciamento dos recursos financeiros para a Fundação Nacional de Saúde (FNS) 
e Fundação Nacional do Índio; 2) desintrusão de garimpeiros da área Yanomami; 
3) contrato de cinco consultores pelo Projeto Pnud/BRA/90/032, do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento, para atuarem com a FNS. Os pontos defi-
nidos para a reunião seguinte foram: situação, perspectiva e modelo assistencial 
proposto; redefinição da representação indígena na Cisi; redefinição institucional da 
Cisi; necessidade de designação de suplentes e eleição do coordenador e secretário.

A representação indígena na Cisi

Tendo em vista meu objetivo aqui, darei ênfase aos membros indígenas 
da Cisi, não ignorando, porém, a importância dos demais membros não indígenas, 
em especial aqueles e aquelas com envolvimento direto no movimento indigenista 
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(seja na saúde ou em outros âmbitos de atuação). Portanto, quando necessário para 
contextualizar a representação indígena, trarei essas outras vozes.

No Quadro 3, no Apêndice, apresento a conformação da Cisi no que se 
refere à presença indígena, seja como membros ou como convidados, entre a reunião 
de instalação e a 20ª reunião, em 16 e 17 de agosto de 1995.

Os indígenas presentes na segunda reunião (em 21 de outubro de 1992) 
estavam “na condição de observadores e com a finalidade de reivindicar participação 
na Sub-Comissão” (Cisi, Ata 2, 1992, p. 1). O registro demonstra que havia dispu-
tas no movimento indígena, representado pelo Conselho de Articulação do Povos e 
Organizações Indígenas do Brasil (Capoib)5 e pela União das Nações Indígenas (UNI). 
Nessa reunião, exceto José Souza da Silva, do povo indígena Kaxarari do estado de 
Rondônia, autodenominado Zezinho Kaxarari, da União das Nações Indígenas do 
Acre e Sul do Amazonas (UNI-AC), os demais indígenas representavam o Capoib e

deixaram claro que não reconhecem representatividade indígena na UNI, e não 

aceitam sua presença entre os 11 membros da Comissão. Alegaram que o Ca-

poib congrega aproximadamente 400 lideranças representantes de 101 povos e 

55 organizações indígenas, e que, embora criado em abril último, esteve os dois 

anos anteriores se articulando nas bases, realizando reuniões micro-regionais e 

regionais. (Cisi, Ata 2, 1992, p. 2) 

Ao comentarem a estruturação do Capoib, afirmaram que esta não era 
uma organização com três ou quatro pessoas, residentes urbanos desconhecidos ou 
não reconhecidos nem por membros do grupo de origem, como seria o caso da UNI.

Na ata também se lê que houve “outras referências condenatórias” à UNI, 
como a de que

não teria prestado conta às comunidades dos projetos que tivera aprovados, [e] 

ficou evidente para os presentes, alguns dos quais se manifestaram nesse senti-

do, que a questão política da liderança é também extremamente dinâmica entre 

os índios, que seria importante que as lutas fossem resolvidas internamente, e 

que se bem a UNI teve papel importante no surgimento do movimento indígena 

e durante a década passada, o protagonismo hoje estava com a organização que 

estava aí presente cobrando espaço de participação. Sintoma ou não, a UNI con-

tinuou ausente nessa segunda reunião, sem ter enviado qualquer justificativa. 

(Cisi, Ata 2, 1992, p. 2)

De fato, a UNI nacional não se fez presente (também não esteve na primeira 
reunião; ver Quadro 2 no Apêndice), porém José Souza da Silva reivindicou a repre-
sentação da UNI-AC, visto que essa organização “efetivamente conhecia a situação 
real”, e se contrapôs a Biraci Brasil, que segundo ele “não faz parte das organizações 
indígenas do Acre” (Cisi, Ata 2, 1992, p. 2). Apesar de Biraci, que esteve presente da 
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3ª à 6ª reuniões, não ter participado dessa reunião, sua organização, o Movimento 
dos Povos Indígenas do Vale do Juruá-Acre (MPIVJ-AC), permaneceu como membro 
efetivo até a reunião 14 (30 de junho e 1 de julho de 1994), quando foi substituída 
pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), cujo 
representante se fez presente apenas na 18ª reunião (ver Quadro 3 no Apêndice).

Orlando Baré, citando uma reunião prévia das lideranças, afirmou que o 
Capoib tinha aspirações 

quanto a essa participação, com representantes indígenas para cada uma das 

grandes regiões do Brasil: dois pela Amazônia (devido ao tamanho da área e à 

maior concentração e diversidade de população indígena), um para Nordeste, um 

para o Sul e um para Centro-Oeste. (Cisi, Ata 2, 1992, p. 2)

Nessa segunda reunião, no debate em torno da representação continuou-se 
a afirmar a importância de aumentar o número de vagas para indígenas. Porém, a 
“aspiração do Capoib” (cinco vagas) não foi contemplada, visto que implicaria mudar 
o regimento do CNS, que definia um máximo de 11 membros para cada comissão 
assessora. Dessa forma, trataram de revisar as organizações a serem representa-
das originalmente aprovadas pelo CNS (Quadro 2, Apêndice). A representação da 
Secretaria do Meio Ambiente foi questionada, já que havia sido extinta no governo 
do presidente Itamar Franco, recém-iniciado à época. Indígenas presentes falaram 
de “uma certa condição ‘fantasma’ da Aliança do Povos da Floresta (...) assim como 
o sentido demasiado vago de ter sido escolhida como representante da sociedade 
geral” (Cisi, Ata 2, 1992, p. 3).

Além disso, Mozart de Abreu Lima, representante do CNS (ver quadros 2 e 
3 no Apêndice) que não esteve presente na reunião porque havia assumido o cargo 
de secretário-geral do Ministério do Trabalho, também abriu mão de sua vaga em 
favor de outra organização; no contato telefônico com Alba Figueroa em que infor-
mou estar deixando a Cisi, Lima concordou em aumentar a representação indígena 
e afirmou “que defenderia essa proposta no Conselho” (Cisi, Ata 2, 1992, p. 4).

Ao final da reunião, voltou-se à matéria da representação e foi aprovada 
a recomendação n. 3 para o CNS, cujo teor consta na ata da Cisi. A recomendação 
cita as três vagas a terem seus ocupantes substituídos pelos indígenas Waldir 
Tobias pelo Capoib, Nailton Pataxó Hä-hä-häe (Nailton Muniz de Andrade) pela 
Comissão de Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste e Leste e José Kaxarari 
pela UNI-AC. Em 23 de dezembro de 1992, o plenário do CNS resolveu, por meio 
da resolução n. 034/1992, aumentar o número de representantes indígenas na 
Cisi, incluindo os indígenas indicados pelo Capoib em substituição aos represen-
tantes da Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, da Aliança 
dos Povos da Floresta e do CNS (CNS, 1992).
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Segundo o Boletim da Cisi n. 1, de abril-junho de 1997 (Cisi, 1997), a 
comissão ficou desativada entre setembro de 1995 e final de agosto de 1996,6 e na 
reunião de reestruturação, em 1 e 2 de outubro de 1996, foi proposta uma composi-
ção (Quadro 4, Apêndice) com forte presença da representação amazônica, devido à 

maior concentração populacional e à diversidade étnica nesta região, bem como 

à magnitude tanto dos problemas de saúde quanto das dificuldades de acesso aos 

serviços, se comparada com as demais regiões. Mesmo assim, os representantes 

amazônicos na Cisi concordaram em estabelecer um rodízio com suplentes do Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste, de modo a contemplar uma maior representatividade 

regional. (Cisi, ata de 1 e 2 out. 1996, p. 3-4)

Nessa reunião de reestruturação, estiveram presentes os indígenas José 
Kaxarari, Maria do Carmo Trindade Serra, Clóvis Ambrósio e Wilson Jesus de Souza, 
respectivamente pela UNI-AC, Coiab, pelo Conselho Indígena de Roraima (CIR-RR) 
e pela Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo 
(Apoinme), que passaram a ser os membros indígenas na comissão, também segundo 
o Boletim da Cisi (1997). Como se pode observar, a Cisi manteve uma representação 
não paritária entre indígenas e não indígenas (CNS, 1996). José Kaxarari, a esse 
respeito, comentou:

a composição era 11, ficou... ficou 7 não indígena e ficou 4 representação indígena, 
né? Não ficou paritário, que o sistema era paritário, né? Meio a meio, aí... mas nós 
contava com o pessoal da... do Cimi, o pessoal da Funai, os outros... Escola Paulista 
de Medicina, né? E a ABA, que era um pessoal que era tipo assim, que eu podia 
contar, pra votar, alguma coisa assim podia contar com o voto deles que eles... era 
voto já... contado, né? Então era assim. (Entrevista de Zezinho Kaxarari, 2019)

No Quadro 5 (Apêndice) estão listadas as organizações indígenas e respec-
tivas lideranças que foram membros da Cisi no período de 1992 a junho de 1997. 
Algumas lideranças se destacaram pelo número de reuniões em que estiveram 
presentes, entre elas Clóvis Ambrósio (Wapichana), José Souza da Silva (Kaxarari), 
Wilson Jesus de Souza (Pataxó), Nailton Muniz de Andrade (Pataxó) e Antonio Araujo 
da Silva (Apurinã). José Kaxarari, relatando sua participação na comissão, destacou:

A minha experiência no Conselho, na Cisi, é... A gente não tem muito... a gente 
nunca... Nunca nascemos assim, políticos representantes, né? Às vezes a gente 
vai pela necessidade, se eu não falar ninguém vai falar, eu não vim aqui pra 
passear, né? Eu tenho que falar. Então... primeiro momento foi muito difícil, né, 
assim, pra mim. Pra mim, eu, como representante, mas eu levava nas costas uma 
responsabilidade de um... de um povo que tava apostando em mim. (Entrevista 

de Zezinho Kaxarari, 2019)
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A participação mais marcante de mulheres indígenas, mesmo que nume-
ricamente tímida em relação à dos homens indígenas, se deu a partir da atuação da 
Coiab na 18ª reunião, em novembro de 1994 (a Coiab foi designada como organização 
membro da Cisi na 14ª reunião). Em duas reuniões anteriores, estiveram presentes 
outras lideranças, como Andila Inácio Belfort, do Rio Grande do Sul, e Jupira Terena, 
coordenadora do Movimentos de Mulheres Indígenas Guarani. Letícia Yawanawá, 
casada com o representante da UNI-AC Antonio Araújo da Silva Apurinã, relatando 
como se construiu enquanto liderança, afirmou:

Então, vendo todo... toda essa luta histórica do movimento indígena que... dos 
homens, né? A gente via que as mulheres, elas não tinham participação, e as mu-
lheres indígenas, elas começaram timidamente em 84, né? 80 e... 94, quer dizer, 
em 94 elas começaram praticamente... timidamente, né? Ia pra um lado, ia pra o 
outro, não tinha, e só era homem que tava sempre na frente e geralmente, mulher, 
ela ouve muito a... a... a situação de outra, elas são mais... Nós somos mais assim, 
tem uma mulher com problema, a gente vai tentar ouvir, então, nesse sentido a 
gente começou a se unir, né? Verificar como é que a gente podia, é... fazer um 
trabalho com as mulheres indígenas que sofria, além de sofrer o preconceito por-
que é índia, e mulher, né? E na União da Nações Indígenas, na UNI-Acre, ela não 
tinha, só tinha mulheres secretárias, só tinha mulheres... que não era indígena e 
nunca uma mulher indígena ficava, né, na comum... trabalhando, então... a gente 
começou, né? Criamos um grupo de mulheres indígenas, o GMI, dentro da UNI, 
né? Em... 90 e... as mulheres votaram na assembleia da UNI em 95 e em 98 nós 
começamos a fazer o primeiro encontro. (Entrevista de Letícia Yawanawá, 2019)

Não cabe aqui aprofundar o tema do movimento das mulheres indígenas 
brasileiras. Entretanto, é fato que principalmente dos anos 2000 em diante as vozes 
dessas mulheres na defesa dos direitos indígenas têm estado em evidência, por meio 
de representações, reuniões, manifestações e muitas articulações, valendo citar a 1º 
Marcha Nacional das Mulheres Indígenas, realizada em Brasília em agosto de 2019.

Ainda na reunião de reestruturação de outubro de 1996, um dos debates 
foi em torno do início da negociação para inclusão de representante dos povos indí-
genas como membro titular do plenário do CNS na categoria usuário, em razão da

necessidade de se dar conhecimento ao plenário, em caráter permanente, das 

especificidades e problemas da assistência de saúde aos índios no âmbito do SUS, 

conferindo um maior dinamismo no repasse de informação relevante, principal-

mente no que diz respeito às situações críticas. (Cisi, ata de 1 e 2 out. 1996, p. 5)

As lideranças indígenas envolvidas nos fóruns de participação institucio-
nalizados reforçaram a proposta de terem representação no CNS, especialmente 
com a implantação do SasiSUS em 1999:
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Porque com a criação do subsistema de saúde indígena era duas coisas que a gente 
queria, né? A Cisi era uma comissão pequena, né? Uma comissão que não tinha... 
era uma comissão de recomendação, de moção, então o Conselho Nacional de 
Saúde era uma distância maior que poderia... é... tipo assim, né? Dar mais... é... 
mais segurança pra nós, né? Ter um representante indígena no... no Conselho, 
em função de que nós tava criando um subsistema de saúde indígena, né? E... era 
isso, né? Duas... dois assuntos importantes das conferências, a criação de uma 
secretaria e uma cadeira no Conselho Nacional de Saúde, esse era o.... esse era o 
foco, né, no momento. (Entrevista de Zezinho Kaxarari, 2019)

Zezinho Kaxarari enfatizou que a Cisi não era um espaço deliberativo, daí 
a necessidade da participação no CNS:

... a Cisi não contemplava, não era um órgão de definição de deliberação de saúde, 
da saúde... do subsistema de saúde indígena, mas era o Conselho, e no Conselho 
a gente não tinha representante, né? Que era um órgão deliberativo e a gente... 
tinha a necessidade de botar um representante indígena lá, e aí foi feito vários... 
pedidos, né, através da Cisi, e aí, na conferência, na 3ª Conferência Nacional de 
Saúde [realizada em 14 a 18 de maio de 2001] todo mundo já foi com essa... arti-
culamos, né, todas as bases, vamos indicar, né? Aí foi feito a... a eleição, no caso, 
houve três... três candidatos, um deles era eu, né? Aí eu fui eleito. (Entrevista 

de Zezinho Kaxarari, 2019)

Fruto da mobilização nos anos 1990, reforçada pela posterior criação do 
SasiSUS e dos distritos sanitários, somente em novembro de 2003 os indígenas 
passaram a ter assento no plenário do CNS, na condição de “entidades nacionais de 
organizações indígenas”, representadas pela UNI-AC com Zezinho Kaxarari (titular), 
pelo Conselho Estadual dos Povos Indígenas/Santa Catarina (Cepin) com Ari Paliano 
(1º suplente), e pela Apoinme, com Etelvina C. Santana (2ª suplente) (Brasil, 2003).

As vicissitudes da participação indígena 

No número experimental do informativo Fórum Nacional de Saúde Indí-
gena, publicado em abril de 1994 sob a responsabilidade de Douglas Rodrigues, Sofia 
Mendonça e István Varga,7 com apoio de outras pessoas, instituições e entidades, é 
enfatizado o papel da Cisi como representante do controle social no SUS. Segundo 
o informativo, as atribuições da Cisi envolviam delinear “uma política nacional de 
saúde” para os povos indígenas, transformando-se em uma “caixa de ressonância 
para as questões referentes à saúde indígena”, bem como em um “importante 
canal de denúncia da grave situação de saúde” dos povos indígenas. As denúncias 
sistemáticas na Cisi também se referiam aos “entraves políticos e institucionais 
que envolvem a saúde indígena”, e com elas se buscava “promover o entendimento 
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entre os órgãos governamentais responsáveis pela saúde do índio: o Ministério da 
Saúde/Cosai [Coordenação de Saúde do Índio] e o Ministério da Justiça/Funai” (Cimi, 
1994: 10). No informativo se registrou que a participação indígena na Cisi era uma 
forma de dar credibilidade à sua atuação.

Ao relatar as dificuldades e desafios vividos no exercício de representação 
na Cisi, Zezinho Kaxarari falou dos momentos iniciais de adaptação (ele participou 
desde a segunda reunião), quando precisou entender quem era quem na comis-
são, de sua permanente preocupação com a fala (não estava lá para “passear” e 
nem somente para ouvir), visto que representava seu povo, e com o aprendizado 
necessário para atuar. Ele e os outros três indígenas viabilizaram estratégias de 
trabalho conjunto:

Então a gente... discutia entre nós mesmos, né? Muitas vezes, na hora do almoço, 
a gente... “Vamos almoçar separado, vamos pra outro canto e vamos bater um 
papo aqui entre, pra gente entender ou não, à tarde vai ser esse tema e aí tu tá... 
sabendo o que que vai ser discutido esse tema, como é que a gente vai colocar, 
o que vai discutir isso aí”. Então a gente fazia muito exercício fora e quando a 
gente... a gente não entendia ou discordava, aí a gente já deixava articulado, 
né? “Fulano, tu responde aí.” Aí se o outro vir questionar a gente vai também 
complementar, e aí a gente foi... buscando crédito, né? Credibilidade da nossa 
participação. (Entrevista de Zezinho Kaxarari, 2019) 

Ele salientou como lidavam com as diferenças nos debates em torno da 
política de saúde indígena realizados em cenários diversos, como era o caso da Cisi:

É, nós... nós via, como até hoje, né? Nós temos, principalmente do Sul, do Sudeste, 
a nossa realidade amazônica, né? Norte, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia 
é uma realidade, é... e pra lá é outra realidade, né? Mas... a gente... nesses mo-
mentos de discussão, nós da comissão, a gente um apoiava o outro, né? A gente 
não... “não, isso não serve”, ninguém falava isso não, isso é... tem que ser uma 
política... geral, pra todos, né? Mas nós sabemos que era uma outra realidade, né? 
O pessoal do Sul, do Sudeste, é uma outra realidade, mas ninguém levava essa 
dif... essa nossa diferença pra dentro da comissão, era uma coisa mais... conjunta. 
(Entrevista de Zezinho Kaxarari, 2019) 

Clóvis Ambrósio, indígena que permaneceu na Cisi de 1992 a 2004 e 
participou de mais reuniões desta comissão que os demais (Quadro 5), esclareceu 
como faziam valer suas vozes: 

Bom, como eu disse pra vocês, nós sempre fomos organizados. Então a gente não 
ia assim, meu pensamento, nós ia no pensamento da nossa população aqui, isso 
tirado do nosso movimento indígena, vamos dizer, “olha, nós precisamos disso 
aqui pra decidir (...) vai defender isso aqui”. Já no nosso documento, apresentava 
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pra eles “Olha, isso daqui tá nessa situação”. Aí o pessoal da UNI também trazia 
lá da UNI, o pessoal do Amazonas levava do Amazonas. O pessoal do Nordeste 
trazia do Nordeste. Então através desses documentos a gente encaminhava pro 
Conselho Nacional: “Tá aí, essa é a situação que nós estamos passando como in-
dígenas, e nós como representantes estamos entregando pra vocês”. E também 
algumas coisas que eles questionavam, nós podia também responder, né? Pra 
modificar alguma coisa, não concordo com isso aqui, então assim nós levamos. 
(Entrevista de Clóvis Ambrósio, 2018)

Para melhor ilustrar a dinâmica da participação dos indígenas e como 
estes exerciam seu papel nesses primeiros anos da década de 1990, apresentarei 
o 1º Fórum Nacional de Saúde Indígena e a 2ª CNSPI. 

Entre 22 e 26 de abril de 1993, foi realizado em Brasília o 1º Fórum Nacio-
nal de Saúde Indígena, organizado pela FNS e pela Funai. Originalmente proposto 
durante o 4º Curso de Antropologia Médica da Escola Paulista de Medicina, ocor-
rido em agosto de 1992, esse fórum tinha como objetivos, entre outros, “definir 
prioridades e atribuições técnicas mutuamente referendadas pelas instituições, 
entidades e projetos participantes”, visando a estabelecer um plano de cooperação 
entre FNS e Funai, já que uma nova equipe havia assumido a Cosai “em meio às 
cenas de desentendimento entre as instituições envolvidas” (Cimi, 1993: 2). Nessa 
única edição do evento houve participação de indígenas e de não indígenas, entre 
estes últimos incluindo-se representantes e funcionários da Funai e da FNS, de 
universidades e de organizações não governamentais. Foram destacadas algumas 
falhas na organização do evento, como, por exemplo, a ausência da grande maioria 
dos coordenadores regionais da FNS (que “detêm o poder regional de mando da 
máquina da FNS”) e a representação insuficiente de indígenas, seja devido ao pouco 
tempo e à falta de recursos para viabilizar o fórum, seja à dificuldade de “identificar 
com precisão, a partir de uma observação externa, a abrangência e o poder de 
representatividade e os critérios para participação das inúmeras organizações 
indígenas do país” (Cimi, 1993: 3).

A plenária do 1º Fórum aprovou determinações relacionadas a atribuições 
do Ministério da Saúde/FNS e do Ministério da Justiça/Funai, a medidas estrutu-
rais, a estratégias políticas e modelos de organização e à implementação de um 
plano conjunto de trabalho, bem como moções e recomendações. Interessa aqui 
mencionar algumas das estratégias políticas e modelos de organização, pois foram 
reforçados por regulamentação específica e referendados na 2ª Conferência Nacional 
de Saúde para os Povos Indígenas. O 1º Fórum definiu que uma portaria conjunta 
dos ministérios da Saúde e da Justiça criaria, instalaria e reconheceria em cada 
estado brasileiro os Núcleos Interinstitucionais de Saúde Indígena (Nisis),8 “com 
composição paritária entre usuários [no caso, indígenas] e prestadores de serviço 
(governamentais e não governamentais)” (Cimi, 1993: 7), tendo como atribuições 
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a definição, planejamento, fiscalização e avaliação das ações de saúde indígena. 
Os Nisis deveriam ser o mecanismo estratégico para a implantação dos distritos 
sanitários, atuando depois como articuladores regionais entre os vários distritos, 
o que permite dizer que foram os precursores dos conselhos locais e distritais de 
Saúde Indígena. Ainda como estratégia política, o 1º Fórum deliberou que a Cisi, 
em nível federal, teria as mesmas atribuições dos Nisis. Para a implementação do 
plano conjunto, determinou, também por portaria conjunta dos dois ministérios, a 
nomeação de uma comissão composta por membros das áreas da saúde, jurídica, 
auditora e administrativa, visando a normatizar o uso dos recursos financeiros e 
estabelecer diretrizes para os convênios e acordos de trabalho com organizações 
não governamentais e outras instituições. Nessa comissão, deveriam ser integrados 
representantes da FNS e da Funai das regiões da Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste 
e Sul-Sudeste escolhidos pelo fórum, e quatro indígenas: Euclides Macuxi (CIR-RR), 
Maiowê Kayabi (Xingu), Pedro Salles (UNI-Sul) e João Saterê (Coiab-AM). 

Logo em seguida ao 1º Fórum, na tarde do dia 27 de abril de 1993, durante 
a sexta reunião da comissão, decidiu-se pela “entrega à nação dos resultados” do 
evento em uma audiência pública no Congresso Nacional, na Comissão de Defesa 
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, definindo-se que estariam na mesa o 
professor Roberto Baruzzi (representando a Cisi), Douglas Rodrigues (para esclare-
cimentos e informações sobre o fórum) e Zezinho Kaxarari. Os presentes na sexta 
reunião reforçaram que esta foi importante por ter sido precedida do 1º Fórum, “no 
qual foram aprovadas importantes determinações relacionadas à saúde dos povos 
indígenas” (Cisi, Ata 6, 1993, p. 6), lamentando mais uma vez a ausência da Funai. 
Foi redigida uma recomendação ao CNS contendo um plano conjunto de trabalho 
proposto pelo 1º Fórum, cujo plenário aprovou a resolução n. 060/1993/CNS (CNS, 
1993), designando Douglas Rodrigues como representante da Cisi na comissão de 
nível central a ser nomeada pelo Ministério da Saúde/FNS e Ministério da Justiça/
Funai, com papel de “mediador do Processo de Articulação Interinstitucional” (Cisi, 
Ata 6, 1993, p. 6), além de recomendar que fosse garantida na referida comissão 
de nível central a participação efetiva dos representantes das macrorregiões eleitos 
pelo fórum e dos representantes indígenas.

Nessa reunião, foi pauta a falta de reconhecimento dos Nisis, entendidos 
como importantes para a articulação regional conforme Biraci Brasil, que se pro-
nunciou reiterando “a necessidade de solicitar ao presidente da FNS providências 
no sentido de efetivar o reconhecimento, a curto prazo, dos Nisis regionais (...) e 
que a Cosai deveria enviar equipes para as áreas para promoverem a articulação 
regional” (Cisi, Ata 6, 1993, p. 4-5). 

A premência do tema gerou a aprovação de portarias poucos dias depois, 
porém sem a participação do Ministério da Justiça/Funai. A FNS, isoladamente, 
aprovou a portaria n. 540, de 18 de maio de 1993 (Brasil, 1993a), com base nas 
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propostas do documento final do 1º Fórum Nacional, reconhecendo os Nisis como 

instâncias em cada estado, com atribuições de promover estudos e formular medi-

das para a saúde indígena e de articular as diferentes instituições e os distritos 

sanitários. As coordenações regionais da FNS em cada estado, além de apoiarem o 

funcionamento e disponibilizarem informações aos Nisis, deveriam implementar as 

propostas formuladas pelo respectivo núcleo. Da mesma forma, a portaria da FNS 

n. 541, de 18 de maio de 1993, nomeou os membros do grupo de trabalho (cinco 

titulares e sete suplentes) presidido pelo representante do Departamento de Ope-

rações (Deope/FNS), reconhecendo “como integrante do grupo (...) representantes 

eleitos no I Fórum Nacional” (Brasil, 1993b) e determinando que o grupo desenvol-

veria seu trabalho articulado com a comissão homóloga a ser definida pela Funai.

O papel dos Nisis e as dificuldades para implementá-los foram debatidos 

em várias reuniões da Cisi, cujo registro em atas permite inferir que havia situações 

muito heterogêneas, dependendo da estruturação e participação das organizações 

indígenas (desde Nisis muito ativos até os que nunca foram constituídos). Por 

exemplo, Clóvis Ambrósio, tratando do Nisi de Roraima,9 “Avaliou como positivo 

o desempenho do Nisi, no planejamento das ações de saúde, mas frisou a falta 

de recursos humanos para a execução das ações” (Cisi, Ata 11, 1994, p. 2). No 

entanto, Zezinho Kaxarari “falou da falta de definição das instituições – Funai/

FNS; da dificuldade para a viabilização das Reuniões do Nisi e da necessidade de 

contratação de recursos humanos para a saúde indígena no Acre e Sul do AM” 

(Cisi, Ata 11, 1994, p. 2).

Em uma das reuniões prévias à 2ª CNSPI, cuja pauta incluía a sua organi-

zação, na discussão em torno das conferências macrorregionais, a serem realizadas 

pouco antes da etapa nacional, Nailton Muniz “ informou que o Nordeste estava 

parado, que não tinha Nisi e que a Fundação Nacional de Saúde não fazia nada; e 

que tinha conhecimento de denúncia de desvio de recursos da Fundação Nacional 

de Saúde” (Cisi, Ata 8, 1993, p. 3).

A 2ª Conferência Nacional de Saúde para os Povos Indígenas (2ª CNSPI), 

que aconteceu entre 25 e 27 de outubro de 1993 em Luziânia, GO, como parte 

integrante da 9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em agosto de 1992, 

foi preparada em etapas locais/municipais, estaduais e macro-regionais – processo 

durante o qual elegeram-se os delegados à etapa nacional, formularam-se e con-

solidaram-se os diagnósticos dos problemas enfrentados e as propostas conjuntas 

de trabalho. (II CNSPI, 1993: 1)

Nessa conferência, participaram mais de 400 pessoas, e dos 200 dele-
gados, metade era de indígenas e a outra metade de representantes não indígenas 
dos órgãos prestadores de serviços. Entre os demais participantes, na qualidade 
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de observadores, houve uma “discreta maioria indígena” (II CNSPI, 1993: 1). 
Apesar de tal configuração estar oficialmente prevista com as determinações da 
lei n. 8.142/1990 (Brasil, 1990b), o Ministério da Saúde tentou ignorá-la, o que 
levou o plenário da 2ª CNSPI a aprovar uma moção de repúdio à

medida autoritária e discriminatória do Ministro de Estado da Saúde, Sr. Henrique 

Santillo, de impedir a participação nesta Conferência de observadores eleitos nos 

estados e de recomendar inclusive o corte de metade do número de delegados 

eleitos, prejudicando a representatividade dos estados e pondo em risco a própria 

viabilidade da Conferência. (II CNSPI, 1993: 12)

No relatório final,10 a participação indígena foi referida algumas vezes, 

considerando-se tanto a organização da conferência quanto o novo modelo de 

atenção proposto, conforme Quadro 6, no Apêndice. Vale salientar que na décima 

reunião da Cisi, em 8 e 9 de novembro de 1993, foi feito o “enxugamento final do 

texto, corrigindo os eventuais erros de redação, agrupando de modo mais coerente 

as resoluções e moções, segundo suas respectivas áreas temáticas – com toda a 

cautela para não acarretar qualquer modificação de conteúdo” (II CNSPI, 1993: 1).

Como é possível observar no Quadro 6, a participação indígena (ou comu-

nitária) é central no modelo assistencial, definido como “subsistema de saúde para 

os povos indígenas”, tanto em seus princípios quanto em suas diretrizes. Há uma 

vinculação direta entre os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), os con-

selhos distritais de Saúde Indígena – no relatório referidos pela sigla CDSI e a partir 

da aprovação do SasiSUS e dos DSEIs em 1999, denominados Condisi –, os Nisis 

e a Cisi. Os Nisis fariam a supervisão dos projetos conjuntos de criação dos DSEIs, 

que junto com os CDSIs deliberariam sobre as políticas e programações com base 

em recomendações da Cisi aprovadas pelo CNS. Os Nisis ainda estariam envolvidos 

na avaliação da situação de saúde, visando a adequar os recursos humanos para a 

saúde indígena. No relatório final também se enfatizou que a Funai deveria participar 

e reconhecer oficialmente a existência dos Nisis. Em relação à Cisi, deliberou-se 

pela ampliação da representação indígena de quatro para seis, sendo que um deles 

deveria ser o representante da comissão no CNS.

Ainda na décima reunião da Cisi, logo após a 2ª CNSPI, foi feito um balanço 

do evento, com relatos dos problemas ocorridos: número insuficiente de pessoas 

na organização; desrespeito aos horários; locais despreparados e falta de material 

didático para os grupos de trabalho. Em relação à divulgação da conferência, houve 

consenso em torno da reduzida participação da imprensa, mesmo tendo sido feitos 

os convites, e registrou-se que a Rede Globo, por exemplo, considerou o evento 

muito distante para fazer a cobertura. Também foi analisada a validade ou não das 

etapas macrorregionais e das dificuldades para os indígenas oriundas do formato 
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da etapa nacional – o coordenador da conferência “reconheceu que as etapas locais 
e estaduais não foram bem preparadas em todas as regiões” (Cisi, Ata 10, 1993, 
p. 2) –, destacando-se que não houve envolvimento dos Nisis.

Realçando as impressões dos indígenas sobre a II CNSPI, Nailton Muniz

colocou a falta de uma apresentação dos participantes no início da Conferência, 

a dificuldade de entender alguns termos utilizados nesse tipo de evento, e la-

mentou não poder participar de todos os grupos. Mas considerou que apesar de 

tudo, a Conferência ocorreu, e que isso foi um fato importante. Porém reclamou 

da imprensa, que se mostrou muito fraca em relação à importância do evento, o 

mesmo tendo sido uma oportunidade de mostrar que tem gente preocupada com a 

saúde do índio (...) informou que uma assembleia está marcada para discussão do 

Relatório da Conferência, em novembro, na sua região. (Cisi, Ata 10, 1993, p. 2) 

Zezinho Kaxarari “colocou que na Conferência, ele foi impedido de expli-
car o que é a Comissão Intersetorial de Saúde do Índio. O mesmo frisou para seus 
colegas que não recebia salário para essa atividade” (Cisi, Ata 10, 1993, p. 4).

Nessa reunião, também se debateu sobre o convênio Funai-FNS, cujos 
termos foram propostos pelo 1º Fórum Nacional de Saúde Indígena e cuja redação 
ficou sob responsabilidade da comissão então nomeada neste evento. Questionou-se 
o porquê desse convênio, ao que o representante da FNS respondeu que a Funai 
poderia atuar onde a FNS não tivesse condições, recebendo fundo suplementar. 
Foram lidos documentos do Cimi Regional Norte e Coiab enviados à Cisi “manifes-
tando sua contestação ao convênio FNS/Funai” (Cisi, Ata 10, 1993, p. 3). Um dos 
representantes não indígenas, Douglas Rodrigues, comentou que a minuta estava 
desatualizada, visto não contemplar as recomendações da conferência, com concor-
dância plena dos demais participantes da reunião. Para ele, com o reconhecimento 
dos Nisis não haveria dificuldade, e seria ainda “necessário estabelecer normas 
administrativas, particularmente no caso da Fundação Nacional de Saúde” (Cisi, 
Ata 10, 1993, p. 3). Em seguida, sugeriu-se “que seja reiterada a recomendação da 
Conferência a respeito da participação indígena, e solicitado que seja revista a minuta 
no sentido da atualização” (Cisi, Ata 10, 1993: 3). Zezinho Kaxarari “reclamou da 
falta de representação indígena na elaboração desse convênio, opinião reforçada 
pelo Senhor Nailton” (Cisi, Ata 10, 1993, p. 4). Diante da situação, os membros da 
Cisi trabalharam em uma proposta de convênio a ser encaminhada ao CNS junta-
mente com os documentos do Cimi e Coiab; na página eletrônica do Conselho não 
foi encontrada resolução ou recomendação relacionada a esse tema.

Outro assunto da 2ª CNSPI que provocou controvérsia nessa reunião 
foi o aumento do número de representantes indígenas na Cisi de quatro para 
seis. Foi lido um documento de delegados e observadores indígenas da região 
Centro-Oeste presentes na 2ª Conferência, no qual estavam definidos os dois 
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representantes a serem incorporados na comissão. Nailton Muniz comunicou que 

“a próxima Reunião Nacional das Organizações Indígenas será uma oportunidade 

para os indígenas de acertar uma maneira de escolher seus representantes” 

(Cisi, Ata 10, 1993, p. 4). O assunto não se esgotou, e, a pedido dos indígenas 

presentes, combinou-se retomá-lo posteriormente. Apesar da deliberação da 2ª 

CNSPI e da concordância dos membros da Cisi, o aumento do número de vagas 

para indígenas não se concretizou, mesmo com a aprovação do SasiSUS em 1999. 

No documento “Memória da Comissão Intersetorial de Saúde Indígena – Cisi/

CNS 2000-2006”, é informado que até 2005 foram mantidos os representantes 

das quatro organizações indígenas. Em 2006, segundo essa publicação houve, a 

pedido dos indígenas, “renovação da representação indígena na Cisi por meio da 

indicação do Fórum de Presidentes de Conselhos de Saúde Indígena” (Cisi, 2006: 

16), porém mantendo-se o número de representantes.

Nos anos subsequentes, as deliberações da 2ª CNSPI, somadas àquelas 

da 1ª Conferência, foram periodicamente retomadas na Cisi. Houve denúncias 

pelo fato de não terem sido implementadas e críticas a propostas do Grupo de 

Trabalho sobre Saúde do Índio da Casa Civil da Presidência da República que não 

contemplavam as diretrizes das conferências (Cisi, Ata 20, 1995, p. 2), mas também 

apoios importantes, como ao projeto de lei n. 4.681 apresentado pelo deputado 

federal Sergio Arouca, aprovado em 23 de setembro de 1999, o qual passou a ser 

conhecido no meio indígena e indigenista como Lei Arouca, instituindo o SasiSUS 

(para mais detalhes sobre esse PL e sua tramitação, ver o capítulo de Machado e 

Garnelo nesta coletânea).

A pauta indígena no Conselho Nacional de Saúde

Considerando que não foi possível acessar todos os registros em ata da Cisi 

desde a sua criação até a aprovação do SasiSUS, busquei investigar quando e quais 

foram os temas relacionados à saúde indígena que estiveram em pauta no plenário 

do CNS até o primeiro ano de existência do Sasi. Vale novamente lembrar que a Cisi 

esteve desativada entre setembro de 1995 e fim de agosto de 1996 (Cisi, 1997).

Entre abril de 1991, quando o CNS realizou sua primeira reunião e criou 

algumas das comissões, e dezembro de 2000, seu plenário debateu temas rela-

cionados à saúde indígena em 52 das 104 reuniões ordinárias e em três das 19 

extraordinárias.11 Nesse período, aprovou 22 resoluções e, segundo as informações 

disponíveis na página eletrônica, sete recomendações que trataram especificamente 

da saúde indígena (não houve moções aprovadas); algumas recomendações e moções 

da Cisi parecem ter sido aprovadas pelo CNS, conforme indicam as respectivas 

atas, sem que, no entanto, tenham sido transformadas em documentos próprios 
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do Conselho.12 O Quadro 7 (Apêndice) contém uma síntese dos principais assuntos 

relacionados com as resoluções e recomendações levados ao plenário do CNS.

Como já visto aqui, os indígenas não tinham representação no CNS nos 

anos 1990. Suas vozes, portanto, estavam subsumidas por meio das intervenções 

da Cisi, quando esta se reportava ao plenário com suas recomendações, moções e 

ofícios. Côrtes e colaboradores (2009) demonstraram que de 1990 até 2006 houve 

mudanças significativas na composição do conselho, tanto dos representantes 

estatais quanto dos societais. No caso destes últimos, os autores afirmaram que a 

variação foi bem maior em comparação aos primeiros, e que

O número de representantes provenientes de associações comunitárias, movimen-

tos sociais e organizações não governamentais (ONGs) também aumentou 200% 

[referindo-se comparativamente aos conselheiros provenientes de organizações 

profissionais e de trabalhadores da saúde], enquanto os representantes de enti-

dades étnicas, de gênero e de portadores de patologias ou deficiências tiveram 

o expressivo crescimento de 160%. Entretanto, enquanto a primeira categoria 

tinha apenas dois conselheiros, em 1990, e passou a ter seis, em 2006, a segunda 

tinha cinco, em 1990, e passou a ter 13, no final do período. Desse modo, mes-

mo com um crescimento maior, os representantes das associações comunitárias, 

movimentos sociais e ONGs, em 2006, perfaziam 12% do total de conselheiros, 

enquanto os representantes das entidades étnicas, de gênero e de portadores de 

patologias ou deficiências atingiam 27% desse total, ou seja, os últimos sozinhos 

detinham pouco mais que um quarto do total de votos nas reuniões plenárias do 

Conselho. (Côrtes et al., 2009: 57-58)

O único assento de indígena no CNS, como já mencionado, se concreti-

zou em 2003, porém em algumas reuniões do plenário nos anos 1990 (como na 

61ª em 1996, na 81ª e na 82ª em 1998) se analisou a necessidade de incluir essa 

representação. Na 82ª reunião, a proposta de incluir representante indígena pelo 

segmento dos usuários, com o argumento de que “a comunidade indígena pos-

suía especificidades que deveriam ser consideradas, como, por exemplo, os piores 

índices epidemiológicos e conflitos entre Funai e Funasa” (CNS, Ata 82, 1998, p. 

4), foi aprovada, com manifestação contrária dos representantes de portadores de 

patologia. Essa discordância, de fato, mostra que as entidades de portadores de 

patologias ou deficiências sempre disputaram espaço, buscando ocupar um lugar 

de proeminência no CNS, com cinco representantes entre 1990 e 1992, seis em 

1994-1995 e oito entre 2003 e 2006 (os 13 representantes citados por Côrtes e 

colaboradores incluem ainda as entidades étnicas e de gênero).

As mudanças de representação e composição da Cisi foram aprovadas em 

várias reuniões do CNS. Na 86ª, em 5 e 6 de maio de 1999, a conselheira repre-

sentante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Zilda Arns Neumann, foi 
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designada como coordenadora da Cisi e permaneceu nessa função até meados dos 
anos 2000, quando foi substituída por um indígena.

Alguns assuntos exaustivamente debatidos em reuniões da Cisi no período 
1992-1996, como os decretos n. 23/1991 e 1.141/1994 e os problemas político-
institucionais derivados de ambos, a autogestão indígena, os recursos humanos, 
a constituição e papel dos Nisis, o projeto de lei do deputado Sergio Arouca, entre 
outros, foram objeto de conversações pontuais no plenário do CNS, na maioria das 
vezes no item de pauta “Informes” (os impactos dos dois decretos na condução da 
política de saúde indígena no período são analisados por Machado e Garnelo em 
capítulo desta coletânea). O projeto de lei foi comentado em somente três reuniões, 
e em todo o ano de 1999, por exemplo, quando foi instituído o SasiSUS, houve 
apenas a manifestação de contentamento da coordenadora da Cisi, Zilda Arns, pela 
aprovação da Lei Arouca.

A 2ª Conferência recebeu atenção em oito reuniões do CNS, com pontos 
em torno da sua aprovação, do seu orçamento e de seu relatório final. Algumas de 
suas deliberações, como a implantação do modelo de atenção à saúde e dos DSEIs, 
foram tema em outras duas reuniões, resultando em duas recomendações do CNS.

Os problemas relacionados a doenças em comunidades indígenas também 
estiveram presentes em plenárias, envolvendo agravos como malária, doenças 
sexualmente transmissíveis, tuberculose, sarampo, cólera, HIV/aids, além do suicí-
dio. Em mais de uma ocasião, esses problemas foram relatados em tom de denúncia, 
por ocorrerem em áreas de conflitos na região amazônica ocasionados por invasão 
de garimpeiros e/ou pela exploração ilegal de madeira.

Quando são examinados os temas pautados durante o período para o qual 
não tivemos acesso aos registros da Cisi, chamam a atenção a 3ª Conferência, a 
Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena e a ética em pesquisa com população 
indígena. Ainda em meados dos anos 1990, tratando dos trabalhos das comissões, 
a representante da Funai na Cisi, Ana Maria Costa, apresentou uma recomenda-
ção ao Ministério da Saúde no sentido de referendar a decisão da 10ª Conferência 
Nacional de Saúde, que priorizava a convocação da 3ª Conferência para o ano de 
1997; o CNS aprovou a recomendação n. 16/1996. A 3ª Conferência ainda esteve 
no ponto de pauta dos informes em uma reunião de 1997 e finalmente, na 101ª 
reunião, foi aprovada por meio da resolução n. 305/2000, indicando o período de 
14 a 18 de maio de 2001 para sua realização, o que efetivamente ocorreu; na 19ª 
Reunião Extraordinária, foram aprovados o coordenador e os membros do comitê 
executivo da 3ª Conferência (resolução n. 306/1990).

A Fundação Nacional de Saúde (posteriormente denominada Funasa) foi 
pauta em algumas reuniões, fosse para discutir sua adequação às diretrizes do SUS 
e reestruturação, fosse para fazer denúncias por problemas de gestão e administra-
ção – por exemplo, falta de medicamentos, falta e desvio de recursos financeiros, 
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condições inadequadas de trabalho. Em duas reuniões extraordinárias em que a 
saúde indígena foi pauta, examinou-se o papel dessa fundação na municipalização 
(3ª reunião, de 21 de janeiro de 1993) e o aumento de recursos a ela destinados 
para atender a área de saúde indígena (18ª reunião, de 29 de agosto de 2000).

Os debates no CNS em torno da necessidade de uma política pública espe-
cífica para os povos indígenas surgiram nos últimos anos da década, inicialmente no 
item “Informes” e posteriormente em outros pontos da pauta. Por exemplo, na 100ª 
reunião, no relato da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), foi informado que a 
“Política de Atenção aos Povos Indígenas” teve ênfase na CIT, e na 103ª (novembro 
de 2000), no ponto de pauta “Política de Saúde dos Povos Indígenas”, foi aprovada 
a versão preliminar do texto desta política.

Outro assunto que mereceu atenção foram os aspectos éticos envolvidos 
na pesquisa entre povos indígenas. Na maioria das ocasiões, as conversas incluíram 
também a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), outra comissão perma-
nente do CNS, principalmente na definição de normas específicas para pesquisas 
em populações indígenas. Também foram feitas duas denúncias a pesquisas, uma 
que não teria recebido anuência das comunidades indígenas e Funai e outra que 
cometera infração ética. 

Vários sentidos e contradições da participação e 
protagonismo indígena 

Ainda que com a limitação de não contemplar todas as atas e registros 
da Cisi até dezembro de 1999, o relato e análise aqui apresentado permitiu real-
çar as vozes indígenas em espaços de participação social em saúde nas décadas 
de 1980 e 1990.

Nos anos 1980, fazendo parte da Reforma Sanitária e de debates e 
negociações para a Constituição de 1988, o movimento indígena começou a se 
articular e se organizar em torno da saúde, reivindicando uma atenção aos povos 
indígenas sob responsabilidade federal e desde o início se contrapondo ao modelo 
de municipalização do SUS. Da mesma forma, defendeu que o protagonismo 
deve ser dos indígenas mediante sua participação plena em todas as instâncias 
e momentos de decisão. 

Porém, foi a partir dos anos 1990 que a pauta da saúde se tornou central 
para o movimento indígena, reiterando a afirmação de Ailton Krenak citada. Vários 
exemplos podem ser extraídos do relato aqui apresentado, como a participação 
expressiva de indígenas na 2ª CNSPI em 1993, como delegados ou observadores, 
quando comparada à da 1ª Conferência, em 1986. Outro fato ilustrativo abordado 
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foi a participação de indígenas na Cisi, em que foram debatidas matérias bastante 
emblemáticas. Segundo Luiza Garnelo, a Cisi “tem que ser entendida como parte 
do conjunto das coisas da Reforma Sanitária. Ela não surge do nada. Ela surge de 
todas as subcomissões que o Conselho Nacional de Saúde entendeu que precisava 
ter” (Entrevista de Luiza Garnelo, 2018).

Os indígenas representantes na Cisi, a maioria de organizações da região 
amazônica, foram muito ativos, não só apresentando demandas específicas de suas 
comunidades, mas também defendendo a implantação do SasiSUS e dos distritos 
sanitários e a necessidade de uma política pública específica. Reivindicaram parti-
cipação paritária, não concretizada, o que os levou a adotar estratégias conjuntas 
para superar esse problema. Conscientes de que essa comissão não era deliberativa, 
sustentaram a solicitação de assento no CNS, que também não foi atendida nem 
mesmo nos primeiros anos do SasiSUS.

Na Cisi, houve destaque para assuntos envolvendo a criação de um 
modelo de atenção à saúde e a implantação dos DSEIs, especialmente em 1993 
(quando ocorreram o 1º Fórum Nacional de Saúde Indígena e a 2ª Conferência) e 
em 1994. Apesar das duas conferências e do 1º Fórum, não houve nos anos 1990 
uma política de saúde adequada que definisse ações e serviços para os povos indí-
genas. A responsabilidade pela saúde indígena oscilou entre a Fundação Nacional 
do Índio (Funai, órgão do Ministério da Justiça) e a Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa, ligada ao Ministério da Saúde, à época FNS), sem recursos apropriados 
e contando com algumas missões religiosas e universidades para a prestação de 
cuidados de saúde às comunidades indígenas específicas. Os debates sobre o 
modelo de atenção à saúde indígena continuaram durante toda a década, incluindo 
a tramitação do projeto de lei n. 4.681, do deputado Sergio Arouca, sem uma clara 
definição, pois questões mal resolvidas quanto ao âmbito de competência das ins-
tituições envolvidas provocaram desarticulação nas ações para a saúde indígena. 
Além disso, a inadequação dos recursos financeiros por parte do Estado brasileiro 
ocasionou grandes problemas para a execução da atenção à saúde indígena que 
garantisse acesso universal e serviços diferenciados.

Quanto ao CNS, os dados aqui apresentados permitem dizer que a temática 
da saúde indígena, se comparada aos demais temas emergentes pautados no plená-
rio, foi pouco debatida na primeira década de implantação do SUS. Como exemplar 
dessa invisibilidade e silenciamento institucional das vozes indígenas, marcando a 
marginalidade da saúde indígena nesse espaço de participação e controle social e 
em outros, vale citar o documento preliminar, aprovado na 103ª reunião do CNS, e 
a versão final da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, apro-
vada pela portaria n. 254/2002 (CNS, 2000; Brasil, 2002). Em ambas as versões 
não há, no tópico “Antecedentes”, qualquer menção à participação e ao papel que 
lideranças e organizações indígenas exerceram durante as duas décadas. Ao con-
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trário, parecem ressaltar a benevolência do Estado brasileiro quando, em relação 
à Cisi, afirmam que 

Inicialmente sem representação indígena, os próprios membros da Cisi 

reformularam sua composição e, com a saída espontânea de representantes do 

CNS, da Secretaria de Meio Ambiente, dentre outros, abriu-se (sic) 4 das 11 vagas 

para representantes de organizações indígenas. (CNS, 2000: 17; Brasil, 2002: 9)

Finalmente, busquei demonstrar, à semelhança do que já havíamos pro-
posto (Diehl & Langdon, 2015), que o processo de participação e maior protago-
nismo dos indígenas nos espaços de negociação criados pelo Estado é marcado por 
ambiguidades e paradoxos. Por um lado, esses novos espaços foram concebidos 
para garantir a participação das comunidades indígenas no planejamento e execu-
ção dos serviços de saúde tendo em vista respeitar a cultura e formas de organi-
zação indígena, podendo ser vistos como mecanismo de reabilitação/reivindicação 
de identidades e espaço para o exercício do próprio poder (Menéndez, 2010). Por 
outro, a etnicidade indígena passa a fazer parte do discurso dos Estados neoliberais 
e das políticas públicas, que em termos gerais essencializam a noção de cultura e 
despolitizam os processos de participação comunitária, convertendo os indígenas 
em agentes de reprodução do sistema dominante, cuja atuação é moldada pelas 
prioridades definidas em espaços exteriores aos grupos étnicos (Diehl & Langdon, 
2015). Todavia, os indígenas estão cientes dos vários sentidos e contradições do 
exercício e da luta pelos seus direitos, como disse José Kaxarari em depoimento já 
citado na epígrafe da apresentação desta coletânea: 

Eu posso dizer a todos que o que existe hoje, em termos de lei, em termos de 
decreto, é uma conquista do povo indígena. Que muitos, a sociedade não indí-
gena, ele ignora ainda, porque acha que o governo deu de mão beijada. Muitos 
não indígenas não entendem que é uma luta e é um direito nosso. A gente nunca 
para de reforçar que é um direito nosso e sempre vamos lutar. Nesse governo 
agora tem muita expectativa de mudança, inclusive de acabar com o subsistema 
de saúde indígena, e eu quero dizer que nós não vamos deixar. Vamos resistir e 
vamos permanecer. Resistimos há 519 anos, vamos resistir mais 519 anos. Talvez 
não seja eu, mas os meus descendentes. Eles vão se orgulhar de dizer que nós 
somos indígenas e vamos permanecer como indígenas, o governo querendo ou 
não. Então isso é que eu tenho a falar. (Entrevista de Zezinho Kaxarari, 2019)
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Notas

1 Este capítulo foi elaborado no contexto da pesquisa Saúde dos Povos Indígenas no Brasil: 
perspectivas históricas, socioculturais e políticas, que contou com financiamento concedido 
a Ricardo Ventura Santos pela Wellcome Trust/UK (projeto n. 203486/Z/16/ Z). A pesquisa foi 
avaliada e aprovada pelo Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (parecer Conep n. CAAE 
61230416.6.0000.5240; informações adicionais sobre o projeto de pesquisa estão registradas 
na Apresentação desta coletânea.

Os documentos utilizados foram: relatórios da 1ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde 
do Índio e 2ª Conferência Nacional de Saúde para os Povos Indígenas; atas de reuniões ordi-
nárias da Cisi, período 1992-1995 (da 1ª à 20ª atas, ou seja, todas as atas do período) e ata 
da Reunião Ordinária de 1 e 2 de outubro de 1996 (fizemos vários esforços para conseguir as 
demais atas da Cisi até 1999, porém não tivemos sucesso), obtidas na biblioteca do Conselho 
Indigenista Missionário (Cimi), em Brasília, DF; atas, resoluções, recomendações e moções do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS), período 1991-2000, obtidas na página eletrônica deste 
conselho; outros documentos relevantes para o tema da participação indígena, produzidos 
entre 1980 e 1999. 

Dado o interesse em trazer a representação dos indígenas nos espaços participativos e as 
suas manifestações registradas nos documentos, foi feita leitura na íntegra das atas da Cisi 
e dos demais documentos. No caso dos registros do CNS, a busca em cada ata (104 reuniões 
ordinárias e 19 reuniões extraordinárias, disponíveis em documento do Word®), foi feita com 
a ferramenta de busca do software tomando-se as seguintes palavras-chave (ou parte das 
palavras): “CISI”, “Intersetoria”, “ind”, “indígena” (“gena” nos arquivos com texto recuperado 
no Word®) e “índio” (“ndio” nos arquivos com texto recuperado no Word®). Dessa forma, 
resgataram-se somente os itens de pauta do plenário do CNS que trataram da temática indí-
gena. Para as resoluções, recomendações e moções do CNS relacionadas à saúde indígena, 
consultou-se ano a ano (1991-2000) na página eletrônica do conselho, selecionando-se ape-
nas os documentos de interesse, que foram lidos na íntegra. Embora o período sob análise se 
refira às décadas de 1980 e 1990, considerou-se adequado verificar como a pauta da saúde 
indígena foi tratada e repercutiu no plenário do CNS a partir da aprovação e primeiro ano de 
implantação do SasiSUS e dos DSEIs.

As entrevistas utilizadas neste capítulo foram feitas com os seguintes sujeitos: Ailton Krenak, 
Ana Maria Costa, Clóvis Ambrósio, José Souza da Silva Kaxarari/Zezinho Kaxarari, Letícia 
Yawanawá, Luiza Garnelo. Para outras informações sobre os entrevistados citados ao longo 
do texto, ver Apêndice deste volume.

As atas da Cisi aqui utilizadas foram obtidas na Biblioteca do Conselho Indigenista Missionário 
(Cimi), em Brasília. As atas e demais documentos do CNS utilizados foram obtidos na página 
eletrônica do Conselho, disponível em: <http://conselho.saude.gov.br>. Acesso em: set. 2019.

2 Segundo Côrtes (2009), a categoria “usuário” presente na definição legal da participação e 
controle social no SUS é “inadequada para analisar as relações sociais”, pois deriva “do campo 
da economia e se refere a indivíduos que usam bens ou serviços que são oferecidos por dife-
rentes vendedores e prestadores”. Em substituição a essa noção, a autora propõe os conceitos 
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de “atores estatais e societais”, fazendo “referência àqueles que agem, em geral, represen-
tando interesses de órgãos públicos ou de governo no caso dos primeiros; ou representando 
interesses de coletividades ou particulares no caso dos segundos” (Côrtes, 2009: 23).

3 Ailton Alves Lacerda Krenak, uma das lideranças indígenas mais importantes no Brasil, se 
posiciona em defesa dos direitos indígenas desde a década de 1980. É dele o histórico discurso 
proferido em 4 de setembro de 1987 na Assembleia Nacional Constituinte, representando a 
União das Nações Indígenas (UNI). O discurso está disponível no YouTube® sob o título “Índio 
cidadão?”, em: <www.youtube.com/watch?v=kWMHiwdbM_Q>. Acesso em: 24 out. 2019.

4 Ana Maria Costa é antropóloga e iniciou carreira na Funai, onde atuou até se tornar funcionária 
na Divisão Nacional de Saúde Materno-Infantil do Ministério da Saúde. Nesse posto, organizou 
a Subconferência da Saúde da Mulher e coordenou a 1ª Conferência Nacional de Proteção à 
Saúde do Índio. 

5 O Capoib foi criado durante a 3ª Assembleia da Coordenação das Organizações Indígenas da 
Amazônia Brasileira (Coiab), em abril de 1992, formado por 25 líderes de todas as regiões 
(Ricardo, 1996), com “o papel de facilitar o intercâmbio das experiências de luta” (Cimi, 2008). 
Ainda segundo o Cimi, em 1992, em meio à grande mobilização indígena em Brasília, o Capoib 
foi a opção “para discutir propostas para o novo Estatuto dos Povos Indígenas em debate no 
Congresso Nacional e para decidir sobre a forma de articulação do movimento indígena nacio-
nal” (Cimi, 2008).

6 Conforme Boletim da Cisi (1997), em 1996 houve ainda reunião em 28 e 29 de agosto e entre 
25 e 27 de novembro.

7 Os proponentes do Informativo defendiam que a Cisi assumisse o “‘Fórum’ como seu boletim 
informativo, uma vez que sabemos que a CISI reiteradas vezes discutiu a necessidade de ter 
seu boletim informativo” (Cimi, 1994: 2).

8 Os Nisis foram citados pela primeira vez na terceira reunião da Cisi, de novembro de 1992, 
após a leitura do documento “Informações sobre política de saúde indígena e atuação da FNS”. 
Nessa reunião, questionou-se sobre o lugar desses núcleos no organograma da FNS, ao que o 
representante da instituição respondeu que os Nisis estavam “sendo formados” e posicionados 
no organograma das unidades regionais da FNS (Cisi, Ata 3, 1992: 1).

9 Criado em junho de 1993, conforme Ata 8 da Cisi. Segundo a Ata 11, esse Nisi contava com 
representantes das seguintes instituições e entidades: FNS, Funai, Meva (Missão Evangélica 
da Amazônia), Diocese de RR, Médicos do Mundo, Médicos Sem Fronteiras, CCPY, CIR (Con-
selho Indígena de Roraima), Associação dos Povos Indígenas de Roraima e Organização dos 
Professores de Roraima. Nesta coletânea, o capítulo de Barroso aborda em profundidade o 
papel do Nisi-RR na constituição do DSEI Leste Roraima.

10 O relatório final foi responsabilidade da Comissão Executiva da 2ª CNSPI, formada por Ana 
Maria Costa, Antonio Ferreira da Silva, Cibele B. L. Verani, Douglas Antonio Rodrigues, Fran-
cisco C. Cardoso Campos, István Van Deursen Varga, Marcos A. Pellegrini, Maria Luiza Garnelo 
Pereira, Mauro Ribeiro Alves e Mirthes Versiani.
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11 Não estavam disponíveis na página eletrônica do CNS as atas de três reuniões ordinárias e 
cinco extraordinárias, o que pode significar que a saúde indígena foi tratada em um número um 
pouco maior de reuniões. Por exemplo, a ata da 19ª Reunião Extraordinária, realizada em 15 
de dezembro de 2000, não está disponível, porém essa reunião gerou a resolução n. 306/2000, 
que tratou da 3ª Conferência Nacional de Saúde Indígena (ver Quadro 7 no Apêndice).

12 Na página eletrônica do CNS estão disponíveis as recomendações a partir de 1995 e as moções 
a partir de 1998.

Referências

BRASIL. Senado Federal. Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial da 
União, Brasília, 1988. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/cons-
tituicao.htm>. Acesso em: 19 set. 2019.

BRASIL. Lei n. 8.080, de 19 set. 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 1990a. Disponível em: <www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>. Acesso em: 19 set. 2019.

BRASIL. Lei n. 8.142, de 28 dez. 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na ges-
tão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, 1990b. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm>. Acesso 
em: 19 set. 2019.

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Portaria n. 540, de 18 maio 1993. Reconhece os 
Núcleos Interinstitucionais de Saúde Indígena – Nisis, organizados no âmbito de cada 
estado. Diário Oficial da União, Brasília, 1993a. Disponível em: <https://pesquisa.in.gov.
br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=44&data=09/06/1993>. Acesso 
em: 19 set. 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 541, de 18 maio 1993. Constitui Grupo de Trabalho 
para analisar e indicar os mecanismos que deverão nortear a “aplicação dos recursos dis-
poníveis para a saúde indígena”, conforme aprovado no I Fórum. Diário Oficial da União, 
Brasília, 1993b. Disponível em: <https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?jornal=2&pagina=16&data=09/06/1993>. Acesso em: 19 set. 2019.

BRASIL. Lei n. 9.836, de 23 set. 1999. Acrescenta dispositivos à Lei n. 8.080, de 19 set. 
1990, que “dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências”, 
instituindo o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. Diário Oficial da União, Brasília, 
1999a. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9836.htm>. Acesso em: 
19 set. 2019.



362

Políticas Antes da Política de Saúde Indígena

BRASIL. Decreto n. 3.156, de 27 ago. 1999. Dispõe sobre as condições para a prestação 
de assistência à saúde dos povos indígenas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, pelo 
Ministério da Saúde, altera dispositivos dos Decretos n. 564, de 8 jun. 1992, e 1.141, de 
19 maio 1994, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 1999b. Disponí-
vel em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3156.htm>. Acesso em: 19 set. 2019.

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indí-
genas. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2002.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 2.257, de 26 nov. 2003. Identifica as instituições 
e entidades, bem como designa os seus representantes para compor o Conselho Nacio-
nal de Saúde. Diário Oficial da União, Brasília, 2003. Disponível em: <https://pesquisa.
in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=2&pagina=25&data=28/11/2003>. 
Acesso em: 22 out. 2019.

BRASIL. Resolução n. 453, de 10 maio 2012. Aprova as diretrizes para instituição, reformu-
lação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde. Diário Oficial da União, 
Brasília, 2012. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3156.htm>. 
Acesso em: 26 nov. 2019.

CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE SAÚDE (CEBES). A Saúde do Índio. Saúde em 
Debate, edição especial, jan. 1988. Disponível em: <https://docvirt.com/asp/acervo_cebes.
asp?Bib=SAUDEDEBATE&PASTA=N.+especial%2C+edi%E7%E3o+especial&pes-
q=&x=69&y=13>. Acesso em: 19 ago. 2019.

COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE DO ÍNDIO (CISI). Boletim da Cisi – Comissão 
Intersetorial de Saúde do Índio, Conselho Nacional de Saúde/MS, n. 1, abr.- jun. 1997. 
Brasília: Biblioteca do Cimi. 

COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE DO ÍNDIO (CISI). Memória da Comissão Interse-
torial de Saúde Indígena – Cisi/CNS 2000-2006. Brasília: Editora UnB, 2006. Disponível 
em: <https://conselho.saude.gov.br/Web_comissoes/cisi/doc/memoria_cisi.pdf. Acesso 
em: 17 abr. 2017.

CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE PARA OS POVOS INDÍGENAS, II (II CNSPI). Relatório 
Final. 1993. Brasília: Biblioteca do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), 1993. 

CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO (CIMI). I Fórum Nacional de Saúde Indígena. 
Documento Final. Brasília: Biblioteca do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), 1993. 

CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO (CIMI). Informativo Fórum Nacional de Saúde 
Indígena. Informativo. Brasília: Biblioteca do Cimi, 1994. 

CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO (CIMI). Movimento e organizações indígenas no 
Brasil, 2008. Disponível em: <https://cimi.org.br/2008/07/27614/>. Acesso em: 3 jul. 2019. 

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (CNS). Resolução n. 001, de 26 abr. 1991. Recomenda 
ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Saúde que proponha ao Plenário do Con-
selho Nacional de Saúde a constituição das Comissões Interinstitucionais. Diário Oficial 
da União, Brasília, 1991a. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/
reso_91.htm>. Acesso em: 22 out. 2019.



363

Participação no contexto pré-Subsistema de Atenção à Saúde Indígena

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (CNS). Resolução n. 011, de 31 out. 1991. Institui as 
Comissões Intersetoriais Nacionais, integrantes do Conselho Nacional de Saúde, a seguir 
especificadas. Diário Oficial da União, Brasília, 1991b. Disponível em: <https://conselho.
saude.gov.br/resolucoes/reso_91.htm>. Acesso em: 22 out. 2019.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (CNS). Resolução n. 034, de 23 dez. 1992. Aumenta o 
número de representantes indígenas da Comissão Intersetorial de Saúde do Índio. Diário 
Oficial da União, Brasília, 1992. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/
reso_92.htm>. Acesso em: 22 out. 2019.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (CNS). Resolução n. 060, de 6 maio 1993. Considera a 
Recomendação n. 15/93, de 27 abr. 1993, da Comissão Intersetorial de Saúde do Índio, 
que busca viabilizar as medidas para implementação de um plano de trabalho conjunto 
proposto pelo I Fórum Nacional de Saúde Indígena (item IV do Documento Final). Diário 
Oficial da União, Brasília, 1993. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/
reso_93.htm>. Acesso em: 22 out. 2019.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (CNS). Resolução n. 197, de 10 out. 1996. Estabelece 
que a composição da Cisi passa a ter a seguinte representação. Diário Oficial da União, 
Brasília, 1996. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/reso_96.htm>. 
Acesso em: 22 out. 2019. 

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (CNS). Boletim do Conselho Nacional de Saúde, out./nov./
dez. 2000. Brasília: Ministério da Saúde, ano 3, n. 21, 2000. Disponível em: <https://
conselho.saude.gov.br/biblioteca/boletins/novos/2001_0808_boletim_CNS_n21.pdf>. 
Acesso em: 3 mar. 2020.

CORNWALL, A. & SHANKLAND, A. Engaging citizens: lessons from building Brazil’s national 
health system. Social Science & Medicine, 66: 2.173-2.184, 2008.

CORNWALL, A. & SHANKLAND, A. Cultures of politics, spaces of power: contextualizing 
Brazilian experiences of participation. Journal of Political Power, 6(2): 309-333, 2013.

CÔRTES, S. V. Introdução: atores, mecanismos e dinâmicas participativas. In: CÔRTES, S. V. 
(Org.). Participação e Saúde no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2009. Disponível 
em: <http://books.scielo.org>. Acesso em: 16 out. 2019.

CÔRTES, S. V. et al. Conselho Nacional de Saúde: histórico, papel institucional e atores esta-
tais e societais. In: CÔRTES, S. V. (Org.). Participação e Saúde no Brasil. Rio de Janeiro: 
Editora Fiocruz, 2009. Disponível em: <http://books.scielo.org>. Acesso em: 16 out. 2019.

DIEHL, E. E. & LANGDON, E. J. Transformações na atenção à saúde indígena: tensões e nego-
ciações em um contexto Indígena brasileiro. Universitas Humanística, 80: 213-236, 2015.

DIEHL, E. E. & LANGDON, E. J. Indigenous participation in primary care services in Brazil: 
autonomy or bureaucratization? Regions & Cohesion, 8(1): 54-76, 2018.

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO). C169 – Indigenous and Tribal Peoples 
Convention, 1989. Disponível em: <www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPU-
B:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169>. Acesso em: 19 set. 2019.



364

Políticas Antes da Política de Saúde Indígena

Quadro 1 – Resumo do teor do documento “Os povos indígenas e o direito à saúde” (UNI) e do Relatório 
da I Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio, de 1986 

Documento da UNI Relatório da I Conferência

Introdução 
(p. 8)

O direito a uma existência plena para os povos 
indígenas exige ações que vão além do simples 
reconhecimento das especificidades étnico-
culturais. É necessário que assegurem o respeito 
à sua organização político-cultural; o acesso à 
assistência à saúde e à educação; a participação 
na organização e controle dos serviços prestados; 
a efetiva desintrusão e demarcação dos territórios 
ocupados pelos povos indígenas, lugar onde se dá o 
pleno exercício destes direitos (destaque meu).

Introdução

(p. 60)

Os participantes desta Conferência, 
reconhecendo a importância da elaboração 
de políticas para os indígenas com a sua 
participação, recomendam como princípio 
geral que esta participação deve ser extensiva 
a todos os momentos de decisão, tais como na 
formulação e no planejamento das ações e dos 
serviços de saúde, na sua implantação, execução 
e avaliação (destaques meus).

No caso da saúde indígena este conceito [de 
saúde da Organização Mundial de Saúde] 
implica considerar:

• que o acesso das nações indígenas às 
ações e serviços de saúde, bem como 
sua participação na organização, gestão 
e controle dos mesmos, respeitadas 
as especificidades etnoculturais e de 
localização geográfica, é dever do Estado 
(destaque meu).
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Quadro 1 – Resumo do teor do documento “Os povos indígenas e o direito à saúde” (UNI) e do Relatório 
da I Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio, de 1986 (continuação)

Documento da UNI Relatório da I Conferência

As Nações 
Indígenas e 
o Direito à 
Saúde (p. 8)

3. 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 
promoção, proteção e recuperação de saúde; e a 
participação na organização, gestão e controle dos 
serviços e ações de saúde (destaque meu).

Não há 
uma seção 
correspondente 
ao documento 
da UNI.

Sistema de 
Atenção à 
Saúde do 
Índio (p. 9)

1. Dadas as especificidades étnico-culturais, o 
grau de contato, a localização geográfica e as 
dificuldades de acesso hoje presentes em relação 
a populações indígenas no Brasil, as ações em 
saúde para as mesmas devem ser coordenadas por 
uma secretaria a ser criada especificamente para 
este fim. A criação desta Secretaria deve contar, 
principalmente, com a participação de organizações 
indígenas (destaque meu).

2. A vinculação institucional dessa Secretaria 
deve ser com o Ministério da Saúde, responsável 
pela coordenação do Sistema Único de Saúde, 
possibilitando por um lado a coordenação e 
o controle dos serviços nos níveis estadual 
e municipal e, por outro lado, garantindo a 
viabilização de serviços próprios e locais para as 
populações indígenas de regiões de difícil acesso ou 
com pouco contato com a sociedade nacional.

3. Deve ser de competência dessa Secretaria 
designar grupos multiprofissionais, com a 
participação dos índios, para estudar e propor ações 
específicas para os casos especiais (populações 
isoladas em vias de contato ou de contato recente e 
outros casos encarados como tal (destaque meu).

4. Princípios de Organização dos Serviços:

• garantir a participação da população indígena, 
através de suas organizações, na formulação 
da política, no planejamento, na gestão, na 
execução e na avaliação das ações de saúde;

• enfatizar o desenvolvimento da educação 
em saúde como estratégia de participação 
das comunidades no controle e na avaliação 
contínuos das ações em saúde nas áreas 
(destaques meus).

5. Princípios em relação à Condição de Acesso e 
Qualidade dos Serviços

6. Princípios da Política de Recursos Humanos

Sistema de 
Atenção à
Saúde do 
Índio (p. 60)

Do Gerenciamento:

• o gerenciamento das ações e serviços de 
atenção à saúde para as nações indígenas, 
deverá ser da responsabilidade de um único 
órgão, criando-se uma agência específica 
para tal fim, com representação indígena 
(destaques meus);

• a vinculação institucional desta agência 
deve ser com o ministério responsável pela 
coordenação do Sistema Único de Saúde, 
de modo a integrar o sistema específico de 
saúde para os índios ao sistema nacional;

• é de competência desta agência designar 
grupos multiprofissionais para estudar e 
propor ações específicas para casos especiais 
(populações em vias de contato ou de contato 
recente e outros casos considerados como 
tal) (destaque meu).

Da Execução:

• A execução das ações de saúde ao 
nível primário de atenção deve ser de 
responsabilidade da agência supracitada aqui 
proposta, a integração com os demais níveis 
de atenção aqui contemplados e pelo (sic) 
Sistema Único de Saúde.

Da Organização dos Serviços:

• garantir a participação das nações indígenas 
através de seus representantes, na 
formulação da política, no planejamento, na 
gestão, na execução e na avaliação das ações 
e dos serviços de saúde (destaque meu).

Do Acesso e da Qualidade dos Serviços

Da Política de Recursos Humanos

Do Sistema de Informação

Fonte: adaptado de CEBES. A Saúde do Índio. Saúde em Debate, edição especial, 1988.
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Quadro 2 – Membros representantes da Comissão Intersetorial de Saúde do Índio (Cisi) presentes na 
reunião de instalação da comissão – 22 set. 1992

Organização Membro representante

R
ep

re
se

nt
an

te
s 

es
ta

ta
is Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde Marcos Antonio Monteiro Guimarães

Ministério da Saúde/Fundação Oswaldo Cruz/Escola 
Nacional de Saúde Pública

Ausente

Ministério da Justiça/Fundação Nacional do Índio Deurides Ribeiro Navega Cruz

Ministério da Educação/Escola Paulista de Medicina Douglas Antonio Rodrigues

Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República Ausente

R
ep

re
se

nt
an

te
s 

so
ci

et
ai

s Associação Brasileira de Antropologia (ABA) Ausente

União das Nações Indígenas (UNI) Ausente

Aliança dos Povos da Floresta Ausente

Confederação Nacional dos Bispos/Conselho Indigenista 
Missionário (CNBB/Cimi)

Mirthes Versiani dos Anjos

Fundação Universidade do Amazonas (FUA) Alba Lucy Giraldo Figueroa

Conselho Nacional de Saúde Mozart de Abreu e Lima

Fonte: adaptado da ata da Reunião de Instalação da Cisi, setembro de 1992.

Quadro 3 – Membros indígenas na Comissão Intersetorial de Saúde do Índio (Cisi) – 1992-1995 

Ata Data Coordenador Secretaria Indígenas membros Organização Indígenas convidados Organização

1 22 set. 
1992

Mozart de 
Abreu e Lima 
(CNS)

Alba Figueroa 
(FUA)

2 21 out. 
1992

Marcos 
Antonio 
Monteiro 
Guimarães 
(FNs-Cosai)

Alba Figueroa 
(FUA)

Nailton Muniz de 
Andrade

Apinb

Waldir Tobias (Macuxi) CIR-RR

Severo Ferreira 
(Guarani) 

Caguateka/
Conselho de 
Articulação 
Guarani, Terena 
e Kaiwá 

Orlando Melgueiro da 
Silva (Baré)

Coaib

Célio dos Santos 
Francisco (Terena)

Comitê Terena

José Souza da Silva UNI-AC
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Ata Data Coordenador Secretaria Indígenas membros Organização Indígenas convidados Organização

3 18 nov. 
1992

Marcos 
Antonio 
Monteiro 
Guimarães 
(FNs-Cosai)

Alba Figueroa 
(FUA)

Biraci Brasil  MPIVJ-AC Nailton Muniz de 
Andrade

Bahia

José Souza da Silva UNI-AC

Bruno Ferreira Onisul

Celina Cadena da Silva Coiab

4 16 e 
17 dez. 
1992

Marcos 
Antonio 
Monteiro 
Guimarães 
(FNs-Cosai)

Alba Figueroa 
(FUA)

Biraci Brasil MPIVJ-AC José Orestes do 
Nascimento

Conselho 
Indígena de 
Santa Catarina

Andila Inácio Belfort Posto Indígena 
Ligeiro (RS)

Mário de Camila 
(Terena)

Posto Indígena 
Kopenoti Avaí e 
Vereador

Claudinei Marcolino 
(Guarani)

Posto Indígena 
Nimuendaju 
Avaí (SP)

Neri Kame Si Ribeiro Funai, Passo 
Fundo (RS)

5 10 e 11 
mar. 
1993

Ulisses 
Confalonieri 
(Fiocruz)

Alba Figueroa 
(FUA)

Biraci Brasil MPIVJ-AC

Nailton Muniz de 
Andrade

Capoib

José Souza da Silva UNI-AC

6 27 e 
28 abr. 
1993

Ulisses 
Confalonieri 
(Fiocruz)

Alba Figueroa 
(FUA)

Biraci Brasil MPIVJ-AC Maiowe Kayabi Representante 
dos monitores 
indígenas de 
saúde do Parque 
Indígena do 
Xingu

Nailton Muniz de 
Andrade

Capoib Sergio Mbia Guarani

José Souza da Silva UNI-AC Pedro Salles (Kaingang) UNI-Sul

Clóvis Ambrósio CIR-RR

7 23 e 
24 jun. 
1993

Ulisses 
Confalonieri 
(Fiocruz)

Alba Figueroa 
(FUA)

José Souza da Silva UNI-AC Pedro Mendes Gabriel 
(Tikuna)

Amazonas

Clóvis Ambrósio CIR-RR Cláudio Pereira Mura Coiab

Darcy Duarte Comapa 
(Marubo)

Civaja-AM

João Pereira da Silva Roraima

Braz de Oliveira França Foirn-AM

Quadro 3 – Membros indígenas na Comissão Intersetorial de Saúde do Índio (Cisi) – 1992-1995 
(continuação)
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Ata Data Coordenador Secretaria Indígenas membros Organização Indígenas convidados Organização

8 11 e 
12 ago. 
1993

Ulisses 
Confalonieri 
(Fiocruz)

Alba Figueroa 
(FUA)

Nailton Muniz de 
Andrade

Comissão 
LE-NE

Jupira Terena Coordenadora 
do Movimento 
de Mulheres 
Indígenas 
Guarani

José Souza da Silva UNI-AC Maiowe Kayabi Xingu

Francisca das Chagas 
Corrêa

UNI (supl.)

Clóvis Ambrósio CIR-RR

9 23 e 
24 set. 
1993

Ulisses 
Confalonieri 
(Fiocruz)

Alba Figueroa 
(FUA)

Nailton Muniz de 
Andrade

Capoib

José Souza da Silva UNI-AC

10 8 e 9 
nov. 
1993

Ulisses 
Confalonieri 
(Fiocruz)

Sem inform. Nailton Muniz de 
Andrade

Capoib

Clóvis Ambrósio CIR/RR

11 11 e 
12 abr. 
1994

Ulisses 
Confalonieri 
(Fiocruz)

Sem inform. Wilson Jesus de Souza Comissão 
LE-NE
Capoib

Clóvis Ambrósio CIR-RR

12 11 e 12 
maio 
1994

Ulisses 
Confalonieri 
(Fiocruz)

Sem inform. Clóvis Ambrósio CIR-RR

13 6 jun. 
1994

Ulisses 
Confalonieri 
(Fiocruz)

Sem inform. José Souza da Silva UNI-AC Sebastião Manchinery Coiab

Wilson Jesus de Souza Comissão 
LE-NE
Capoib

Antonio Araujo da Silva UNI-AC

João Sateré Capoib

14 30 jun. 
e 1 jul. 
1994

Ulisses 
Confalonieri 
(Fiocruz)

Sem inform. Wilson Jesus de Souza Comissão 
LE-NE
Capoib

Sebastião Manchinery Coiab

Clóvis Ambrósio CIR-RR

15 28 e 
29 jul. 
1994

Ulisses 
Confalonieri 
(Fiocruz)

Sem inform. Antonio Araujo da 
Silva

UNI-AC José Frederico da Silva 
(Fulni-ô)

Associação 
Indígena 
Comunitária 
Fowha-
Pypny-So, PE

Clóvis Ambrósio CIR-RR

Quadro 3 – Membros indígenas na Comissão Intersetorial de Saúde do Índio (Cisi) – 1992-1995 
(continuação)
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Ata Data Coordenador Secretaria Indígenas membros Organização Indígenas convidados Organização

16 25 e 
26 ago. 
1994

Ulisses 
Confalonieri 
(Fiocruz)

Sem inform. Antonio Araujo da 
Silva

UNI-AC João Sateré Capoib

Wilson Jesus de Souza Comissão 
LE-NE
Capoib

Julião Viana Pereira CIR-RR

17 29 e 
30 set. 
1994

Ulisses 
Confalonieri 
(Fiocruz)

Sem inform. Antonio Araujo da 
Silva

UNI-AC

Wilson Jesus de Souza Comissão 
LE-NE
Capoib

18 24 e 
25 nov. 
1994

Ulisses 
Confalonieri 
(Fiocruz)

Sem inform. Celina Cadena da Silva Coiab Osmar Júlio Pataxó Aldeia 
Caramuru-NE

Antonio Araujo da 
Silva

UNI-AC

Wilson Jesus de Souza Comissão 
LE-NE 

Clóvis Ambrósio CIR-RR

19 17 e 18 
maio 
1995

Ulisses 
Confalonieri 
(Fiocruz)

Sem inform. André da Cruz Coiab

Clóvis Ambrósio CIR-RR

20 16 e 
17 ago. 
1995

Ulisses 
Confalonieri 
(Fiocruz)

Sem inform. Antonio Araújo da 
Silva

UNI-AC

Clóvis Ambrósio CIR-RR

Fonte: adaptado das atas da Cisi, 1ª à 20ª reuniões.

Observação: A grafia dos nomes dos indígenas e o pertencimento à organização variaram no registro das atas, 
porém neste quadro padronizei as informações.

Organizações indígenas (por ordem alfabética de sigla)

Apinb: Articulação dos Povos Indígenas do Norte do Brasil; Capoib: Conselho de Articulação do Povos e 
Organizações Indígenas do Brasil; CIR-RR: Conselho Indígena de Roraima; Civaja-AM: Conselho Indígena do Vale 
do Javari; Coiab: Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira; Comissão LE-NE: Comissão 
de Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste e Leste; Foirn-AM: Federação das Organizações Indígenas do 
Rio Negro; MPIVJ-AC: Movimento dos Povos Indígenas do Vale do Juruá-Acre; Onisul: Organização das Nações 
Indígenas do Sul; UNI: União das Nações Indígenas; UNI-AC: União das Nações Indígenas do Acre e Sul do 
Amazonas; UNI-Sul: União das Nações Indígenas do Sul.

Outras siglas - CNS: Conselho Nacional de Saúde; FNs-Cosai: Fundação Nacional de Saúde-Coordenação de 
Saúde do Índio; Fiocruz: Fundação Oswaldo Cruz; FUA: Fundação Universidade do Amazonas; Funai: Fundação 
Nacional do Índio.

Quadro 3 – Membros indígenas na Comissão Intersetorial de Saúde do Índio (Cisi) – 1992-1995 
(continuação)
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Quadro 4 – Reestruturação da Comissão Intersetorial de Saúde do Índio (Cisi) – Out. 1996

Número de 
representantes

Organizações

Órgãos executivos

Fundação Nacional de Saúde-Coordenação 
de Saúde do Índio (FNS-Cosai)

1 FNS-Cosai

Fundação Nacional do Índio (Funai) 1 Funai

Órgão de pesquisa, ensino e/ou extensão que desenvolvem projetos institucionais de saúde indígena

Instituição de ensino superior 2 Universidade Federal de São Paulo
Fundação Universidade do Amazonas

Instituição de pesquisa e desenvolvimento 
de ciência e tecnologia

1 Fundação Oswaldo Cruz 

Entidades da sociedade civil

Entidades indigenistas 1 Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil/Conselho Indigenista 
Missionário

Entidades científicas 1 Associação Brasileira de Antropologia

Usuários

Amazônia Ocidental/Amazônia Oriental 1 União das Nações Indígenas do Acre e 
Sul do Amazonas

Amazônia Meridional 1 Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira

Amazônia Setentrional 1 Conselho Indígena de Roraima

Leste-Nordeste/Sul 1 Articulação dos Povos Indígenas do 
Nordeste, Minas Gerais e Espírito 
Santo

Fonte: adaptado da ata da reunião de 1 e 2 out. 1996 da Cisi e da resolução n. 197, de 10 out. 1996 (CONSELHO 
NACIONAL DE SAÚDE. Resolução n. 197, de 10 out. 1996. Estabelece que a composição da Cisi passa a ter a 
seguinte representação. Diário Oficial da União, Brasília, 1996. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/
resolucoes/reso_96.htm>. Acesso em: 22 out. 2019).
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Quadro 5 – Organizações indígenas e lideranças que ocuparam a representação na Comissão Intersetorial 
de Saúde do Índio (Cisi) – Nov. 1992 a jun. 1997

Organização indígena Indígena representante Número de 
vezes que 
participou*

Movimento dos Povos Indígenas do Vale do 
Juruá-Acre (MPIVJ-AC)

Biraci Brasil 4

Conselho de Articulação do Povos e Organizações 
Indígenas do Brasil (Capoib)

Nailton Muniz de Andrade** 5

União das Nações Indígenas do Acre e Sul do 
Amazonas (UNI-AC)

José Souza da Silva*** 7

Antonio Araujo da Silva‡ 5

Conselho Indígena de Roraima (CIR-RR) Clóvis Ambrósio 12

Julião Viana Pereira 1

Comissão de Articulação dos Povos Indígenas do 
Nordeste e Leste (Comissão LE-NE) e Capoib

Wilson Jesus de Souza‡‡ 7

União das Nações Indígenas (UNI) Francisca das Chagas Corrêa 1

Coordenação das Organizações Indígenas da 
Amazônia Brasileira (Coiab)

Celina Cadena da Silva‡‡‡ 1

André da Cruz 1

Maria do Carmo Trindade Serra± 1

Fonte: adaptado das atas da Cisi (1ª à 20ª reuniões; reunião de reestruturação out. 1996) e do Boletim da Cisi 
(1997).

* Considerando da 1ª à 20ª reuniões e a reunião de reestruturação, em outubro de 1996.

** Ainda esteve presente na 1ª e 2ª reuniões como convidado. Em diferentes atas, também é descrito como 
representante da Articulação dos Povos Indígenas do Norte do Brasil (Apinb) e da Comissão de Articulação dos 
Povos Indígenas do Nordeste e Leste (Comissão LE-NE).

*** Também esteve presente na 1ª e 2ª reuniões como convidado.

‡ Ainda participou da 13ª reunião como convidado.

‡‡ Na reunião de reestruturação (outubro de 1996), representou a Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, 
Minas Gerais e Espírito Santo (Apoinme), mantendo essa representação segundo o Boletim da Cisi (1997).

‡‡‡ Ainda participou da 3ª reunião como convidada.

± Segundo o Boletim da Cisi (1997), foi designada membro representante na Cisi.
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Quadro 6 – Resumo do teor relativo ao tema “participação indígena” no Relatório Final da 2ª Conferência 
Nacional de Saúde para os Povos Indígenas – 1993

Relatório Final da 2ª Conferência

Introdução (...) participação de 200 delegados, indígenas e não indígenas, seguindo a 
recomendação de que os usuários constituiriam 50% dos delegados do evento 
(destaque meu).

Este processo [II CNSPI] tentou contemplar o momento histórico do contato 
interétnico, sendo que muitas entidades indígenas já estão organizadas e participam 
do processo decisório na política indigenista do país (destaque meu).

Dos princípios gerais Para que sejam garantidas as diretrizes de descentralização, universalização, 
equidade e participação comunitária como princípios do SUS, e para que os povos 
indígenas do país sejam atendidos de acordo com suas especificidades socioculturais 
e sanitárias, é imperativo que se definam políticas públicas setoriais também 
específicas (destaque meu). 

Modelo assistencial: o 
subsistema de saúde para os 
povos indígenas - Princípios

A descentralização é fundamental para garantir a tomada de decisão com 
participação indígena (destaque meu).

Modelo assistencial: o 
subsistema de saúde para os 
povos indígenas - Diretrizes

Os DSEIs serão formados com base em projeto elaborado junto com as comunidades, 
sob a supervisão dos Núcleos Interinstitucionais de Saúde Indígenas (Nisis), e 
com consultores técnicos, se necessário, definirão as atribuições de cada entidade 
(destaque meu). 

• O Distrito Sanitário Especial Indígena deve ser caracterizado por:

• controle social da rede distrital exercido através dos conselhos distritais de Saúde 
Indígena (CDSI), de composição paritária e de caráter deliberativo das ações de 
saúde em sua área de abrangência (destaques meus).

Controle de gestão e 
participação indígena, 
em relação à Comissão 
Intersetorial de Saúde do 
Índio (Cisi)

Ampliar a representação indígena na Cisi para seis representantes indígenas, 
sendo um por Macrorregional (Amazônia Ocidental, Amazônia Oriental, Nordeste, 
Leste, Sul-Sudeste e Centro-Oeste), devendo um deles ser o representante da Cisi 
no Conselho Nacional de Saúde. O representante indígena no CNS teria entre suas 
atribuições a de defender as propostas da Cisi naquele órgão (destaque meu).

Controle de gestão e 
participação indígena, 
em relação aos Núcleos 
Interinstitucionais de Saúde 
Indígena (Nisis)

Garantir a imediata implantação de todos os Nisis no país, com representação 
paritária entre usuários e prestadores de serviços de saúde (destaques meus).

Recursos humanos: formação, 
seleção e perspectivas de 
carreira dos profissionais 
da saúde indígena nas 
instituições públicas - Da 
contratação

Criação pelo Nisi de uma comissão paritária, composta por profissionais 
e representantes indígenas, para a avaliação da situação de saúde, com o 
levantamento dos recursos humanos existentes nas instituições envolvidas na 
atenção à saúde indígena e da necessidade de contratação de pessoal para os 
distritos sanitários (destaque meu).

Sistemas tradicionais de  
saúde - Diretrizes

Criar um grupo paritário de trabalho para estudo e acompanhamento da coexistência 
dos dois sistemas médicos, dentro de cada distrito sanitário, para adequar as ações 
de saúde à cultura de cada povo (destaque meu).

Fonte: adaptado de II CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE PARA OS POVOS INDÍGENAS. Relatório Final. 1993. 
Brasília: Biblioteca do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), 1993. 
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Quadro 7 – Principais assuntos relacionados à saúde indígena debatidos no plenário do Conselho Nacional 
de Saúde e resoluções ou recomendações aprovadas – 1991-2000

Assunto Reunião ordinária Resolução ou recomendação

Criação, representação e composição da 
Comissão Intersetorial de Saúde do Índio

7ª, 29 e 30 out. 1991
20ª, 2 e 3 dez. 1992
37ª, 6 e 7 jul. 1994
86ª, 5 e 6 maio 1999
88ª, 7 e 8 jul. 1999

Resol. n. 11, de 31 out. 1991
Resol. n. 34, de 23 dez. 1992
Resol. n. 123, de 7 jul. 1994
Resol. n. 197, de 10 out. 1996
Resol. n. 293, de 8 jul. 1999

Funcionamento da Comissão Intersetorial 
de Saúde do Índio (reativação e Plano de 
Trabalho) 

56ª, 12 e 13 jun. 1996
59ª, 9 e 10 out. 1996
88ª, 7 e 8 jul. 1999

Resol. n. 114, de 6 jun. 1994
Resol. n. 198, de 10 out. 1996

Representação indígena no Conselho 
Nacional de Saúde

61ª, 4 e 5 dez. 1996
81ª, 7 e 8 out. 1998
82ª, 4 e 5 nov. 1998

Decreto n. 23/1991 27ª, 4 e 5 ago. 1993

Decreto n. 1.141/1994 36ª, 8 e 9 jun. 1994
37ª, 6 e 7 jul. 1994
46ª, 5 e 6 jul. 1995
61ª, 4 e 5 dez. 1996
83ª, 2 e 3 dez. 1998

Resol. n. 120, de 7 jul. 1994
Recom. n. 18, de 5 dez. 1996
Recom. n. 38, de 3 dez. 1998

Problemas político-institucionais entre 
Fundação Nacional do Índio e Fundação 
Nacional de Saúde

24ª, 5 e 6 maio 1993 Resol. n. 61, de 6 maio 1993

Adequação da Fundação Nacional de Saúde e 
denúncias contra esta instituição

67ª, 2 e 3 jul. 1997
69ª, 3 e 4 set. 1997
73ª, 4 e 5 fev. 1998
74ª, 4 e 5 mar. 1998
79ª, 5 e 6 ago. 1998
94ª, 9 e 10 fev. 2000

Modificações no Estatuto do Índio 22ª, 3 a 5 mar. 1993
37ª, 6 e 7 jul. 1994
46ª, 5 e 6 jul. 1995

Resol. n. 45, de 3 mar. 1993
Resol. n. 121, de 7 jul. 1994

Autogestão indígena 24ª, 5 e 6 maio 1993 Resol. n. 56, de 6 maio 1993

Modelo de atenção à saúde indígena e 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas

22ª, 3 a 5 mar. 1993
81ª, 7 e 8 out. 1998
88ª, 7 e 8 jul. 1999

Resol. n. 46, de 3 mar. 1993
Recom. n. 34, de 3 dez. 1998
Recom. n. 39, de 3 dez. 1998

Recursos humanos para a saúde indígena 24ª, 5 e 6 maio 1993
31ª, 1 e 2 dez. 1993
46ª, 5 e 6 jul. 1995
88ª, 7 e 8 jul. 1999

Resol. n. 55, de 6 maio 1993
Resol. n. 59, de 6 maio 1993

1º Fórum Nacional de Saúde Indígena 24ª, 5 e 6 maio 1993 Resol. n. 58, de 6 maio 1993
Resol. n. 60, de 6 maio 1993

2º Fórum Nacional de Saúde Indígena 83ª, 2 e 3 dez. 1998 Recom. n. 33, de 3 dez. 1998
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Assunto Reunião ordinária Resolução ou recomendação

Núcleos Interinstitucionais de Saúde 
Indígena

24ª, 5 e 6 maio 1993 Resol. n. 57, de 6 maio 1993

2ª Conferência Nacional de Saúde para os 
Povos Indígenas

22ª, 3 a 5 mar. 1993
23ª, 14 e 15 abr. 1993
24ª, 5 e 6 maio 1993
27ª, 4 e 5 ago. 1993
29ª, 6 e 7 out. 1993
35ª, 4 e 5 maio 1994
36ª, 8 e 9 jun. 1994
38ª, 3 e 4 ago. 1994

Resol. n. 54, de 6 maio 1993

Projeto de Lei n. 4.681, do deputado federal 
Sergio Arouca

46ª, 5 e 6 jul. 1995
70ª, 30 set. e 1 out. 1997
92ª, 10 nov. 1999

3ª Conferência Nacional de Saúde para os 
Povos Indígenas

61ª, 4 e 5 dez. 1996
67ª, 2 e 3 jul. 1997
101ª, 13 e 14 set. 2000

Recom. n. 16, de 5 dez. 1996
Resol. n. 305, de 14 set. 2000
Resol. n. 306, de 15 dez. 2000

Política Nacional de Atenção à Saúde 
Indígena

67ª, 2 e 3 jul. 1997
88ª, 7 e 8 jul. 1999
94ª, 9 e 10 fev. 2000
100ª, 10 e 11 ago. 2000
103ª, 8 e 9 nov. 2000

Problemas relacionados a doenças em 
comunidades indígenas

39ª, 31 ago. e 1 set. 1994
40ª, 19 e 20 out. 1994
41ª, 16 e 17 nov. 1994
73ª, 4 e 5 fev. 1998
74ª, 4 e 5 mar. 1998
75ª, 1 e 2 abr. 1998

Ações de saúde realizadas por agências 
missionárias

61ª, 4 e 5 dez. 1996 Recom. n. 19, de 5 dez. 1996

Ética em pesquisa com população indígena 58ª, 7 e 8 ago. 1996
64ª, 2 e 3 abr. 1997
67ª, 2 e 3 jul. 1997
72ª, 4 e 5 dez. 1997
82ª, 4 e 5 nov. 1998
95ª, 15 e 16 mar. 2000
96ª, 5 e 6 abr. 2000
98ª, 7 e 8 jun. 2000

Resol. n. 304, de 9 ago. 2000

Fonte: adaptado das atas, resoluções e recomendações do Conselho Nacional de Saúde, período 1991-2000. 

Quadro 7 – Principais assuntos relacionados à saúde indígena debatidos no plenário do Conselho Nacional 
de Saúde e resoluções ou recomendações aprovadas – 1991-2000 (continuação)
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Brasil é um conceito forjado ao longo de cinco séculos de ocupação desta 
porção do território sul-americano. Resultado do confronto explícito entre nações 
europeias que competiam para se apropriar de riquezas e terras além de seu con-
tinente e também entre os invasores e os povos que habitavam originalmente este 
território. Uma sucessão de guerras, de disputas entre governos e corporações e 
de espoliação e violência contra as populações que resistiam à invasão. Guerra que 
nunca cessou. As estratégias que esses povos de centenas de etnias desenvolveram 
para assegurar sua sobrevivência, e a do lugar ao qual pertenciam, foram muitas, 
desde o confronto direto até alianças temporárias e mesmo a fuga para lugares 
mais distantes e seguros, onde muitos povos ainda estão, em isolamento voluntário. 

A história oficial que vem sendo contada desde então pouco traz de infor-
mações sobre essas guerras e sobre os povos que foram totalmente dizimados ou 
banidos de seu lugar de origem, forçados a deixar para trás os cordões umbilicais 
enterrados junto às casas e as sepulturas dos ancestrais. A história passa como 
esponja sobre um mapa, limpando a terra de gente, bichos, árvores, montanhas, 
rios, de tudo que atrapalhe o avanço do progresso, consumindo tudo que é possível 
transformar em mercadoria para as grandes transações e projetos civilizatórios, e 
traçando linhas e fronteiras que esquartejaram um corpo antes vivo e pulsante. 
Então ficamos sem a oportunidade de conhecer os povos subjugados e suas lutas. 
Mas elas existiram, com certeza, e provocaram muito barulho. No século XX a 
expectativa dos donos desta capitania hereditária que ainda é nosso país era de 
total eliminação dos povos indígenas de nossa convivência, fosse pela morte pura 
e simples, fosse pela assimilação. 

Depois de um tempo de certa calmaria no começo do século passado, a 
década de 1940 trouxe novamente para a consciência deste Brasil a existência de 
povos indígenas e sua recusa a desaparecer. A grande marcha para o oeste, pro-
movida por Getúlio Vargas, se deparou com centenas de povos organizados, com 
culturas sofisticadas e domínio de um vasto território que precisava ser desocupado 
para estar a serviço dos novos proprietários. O rádio, jornais, cinejornais e revis-
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tas já eram veículos influenciadores da opinião pública, com grande circulação e 

poder. Assim, pela primeira vez, os brasileiros das grandes cidades foram expostos 

a imagens que não pertenciam a seu imaginário: diferentes tribos, selvagens em 

pé de guerra com as frentes que avançavam, outros amistosos e ingênuos, crianças 

na relação com os seres superiores que chegavam. Milhares de fotografias e filmes, 

centenas de reportagens oscilavam entre o encantamento e o pânico diante desses 

seres quase que extraterrestres. Mas eles ainda não tinham voz, nem pensamento. 

Nas décadas de 1960 e 70, nova onda de expansão do território sob o regime militar 

trouxe mais uma vez a figura do “índio” para confrontar as aspirações da nação. 

Dessa vez com menos manchetes e imagens, e muita informação a ser escondida e 

negada. Uma sucessão de desrespeitos e violações só revelados recentemente com 

a divulgação do Relatório Figueiredo (Relatório..., 1967).1

A violência contra a floresta e os povos da floresta começava a incomodar 

uma parcela da população, intelectuais, artistas e pesquisadores dentro e fora do 

país, gerando uma mobilização e a criação de diversas organizações de apoio aos 

povos indígenas. Somente no final da década de 1970 esses povos começam a se 

organizar para além de suas aldeias. A partir da iniciativa de parceiros e movimen-

tos por direitos, essas pessoas, de tantas etnias diferentes, podem se encontrar e 

percebem os problemas comuns que enfrentam. Traçam, então, novas estratégias 

e usam a tecnologia dos “brancos” para se comunicar entre si e com os não indí-

genas. De uma forma orgânica, natural, independente de segmentos políticos ou 

religiosos, o movimento indígena vai se firmando e se fazendo enxergar e escutar, 

com os pés firmes na cultura e na tradição. São os discursos vigorosos, os cantos 

coletivos, as danças ritmadas de Xavantes, Kayapós, de povos do Xingu e do Nordeste 

que demonstram sua indignação com o estado das coisas e mobilizam energias e 

aliados para a luta. 

No início dos anos 80 esses povos se reúnem num movimento que junta 

grupos até então inimigos tradicionais contra um inimigo comum, maior e mais 

poderoso: a União das Nações Indígenas (UNI), movimento de povos indígenas 

organizados de acordo com suas tradições e alianças, que se apropriam de meios 

de comunicação, entendendo a importância de revelar sua identidade, de informar 

aos brasileiros sobre sua realidade, necessidades e anseios. Passam a ter voz, a 

expressar seu pensamento de forma ampla, convocando coletivas de imprensa 

para divulgar as assembleias indígenas e suas reivindicações, e ainda ocupando 

em ações de protesto órgãos governamentais regionais como superintendências 

da Fundação Nacional do Índio (Funai) e Casas do Índio, criadas para lhes dar 

assistência em saúde. 

Dentro desse movimento, surgem os primeiros escritores e cineastas indí-

genas, registrando com a palavra escrita e suas câmeras a cultura e a realidade de 



377

“Programa de Índio” para “amansar” branco

seus povos. É assim que Mario Juruna se afirma como exemplo de luta contra as 

mentiras dos políticos, gravando suas vozes e promessas num gravador cassete, e 

consegue se eleger o primeiro deputado federal indígena pelo Rio de Janeiro, com 

mandato entre 1983 e 87. E é assim que o primeiro programa de rádio pensado e 

conduzido por pessoas indígenas reverbera as ondas sonoras para chegar ao público 

com informação nova, de um jeito totalmente novo.

Em junho de 1985 foi ao ar, pelos 93,7 MHz da Rádio USP de São Paulo, 

a primeira edição do Programa de Índio, apresentado por Álvaro Tukano, Ailton 

Krenak e Biraci Yawanawá. A primeira experiência do povo indígena do Brasil em 

rádio. Uma iniciativa do Núcleo de Cultura Indígena, braço oficial da União das 

Nações Indígenas. 

Três jovens mobilizados dentro do movimento indígena, de três regiões 

do Brasil – Amazonas, Minas Gerais e Acre –, com domínio da língua portuguesa, 

se apropriavam de um veículo criado pelos “brancos” para pacificar esses compa-

nheiros de trajetória no planeta Terra. Como diziam, “um ‘Programa de Índio’ para 

amansar branco”.

O Programa de Índio, com 30 minutos semanais, ficou no ar de 1985 a 

1990, com duas pequenas interrupções por ocasião de mudanças na reitoria da 

universidade e, por consequência, na direção da Rádio USP. Foi distribuído também 

para outras emissoras educativas e/ou comerciais, em outros estados do Brasil, 

como a Rádio Efei (MG), a Rádio Universidade de Santa Maria (RS) e a Rádio Caiuás 

(MS), entre outras.

Foi o primeiro programa de rádio criado e conduzido por pessoas indíge-

nas com a proposta de aproximação com o Brasil, de divulgação de suas tradições 

e realidades, de defesa e luta por seus direitos, com informação, história, música, 

cultura, humor, beleza.

Foram mais de duzentos programas produzidos nesse período, em fitas 

de rolo de 1.200 pés, copiados e preservados depois em fitas cassete por mais de 

vinte anos. Esse acervo foi recuperado e digitalizado entre 2008 e 2009, no âmbito 

de um projeto patrocinado via Edital Petrobras Cultural. Os programas estão dis-

poníveis no site <www.programadeindio.org>, com o áudio original e uma breve 

apresentação sobre o conteúdo. 

No capítulo seguinte desta coletânea é apresentada a transcrição do pri-

meiro de dois programas sobre a 1ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde do 

Índio, transmitido pela Rádio USP no dia 30 de novembro de 1986. Essa conferên-

cia, realizada em Brasília de 27 a 29 de novembro desse ano, foi o primeiro evento 

específico para discutir a situação de saúde dos povos indígenas e suas proposições 

para inclusão dos indígenas nessa nova política nacional de saúde, que se tornou 

o Sistema Único de Saúde. Sua realização foi resultado de uma reivindicação de 
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lideranças indígenas e parceiros presentes à 8a Conferência Nacional de Saúde 
(CNS), realizada em março de 1986 por iniciativa do movimento da Reforma Sani-
tária. Nesse Programa de Índio de 30 de novembro, Ailton Krenak comenta suas 
impressões e dialoga com Sergio Arouca, presidente da 8ª CNS, e com o grande 
chefe Raoni, do povo Metyktire-Kayapó. Esse é o único registro em áudio desse 
marco inicial da construção do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

Ao longo dos cinco anos do programa, participaram todas as lideranças 
indígenas importantes dessa época, homens e mulheres das aldeias, com depoi-
mentos e entrevistas registrados em seus lugares de origem ou em eventos que 
reuniam esses povos. Aliados, políticos, estudiosos, intelectuais, artistas também 
tiveram espaço e trouxeram informações e reflexões, mesmo que esse não fosse o 
objetivo principal do projeto, que era repercutir a voz das aldeias. 

A UNI, numa primeira iniciativa de comunicação ampla, edita um jornal 
impresso a partir da cidade de São Paulo, o Jornal Indígena, usando o português 
para a comunicação com as aldeias e também com a sociedade civil e a imprensa. 
O custo da edição impressa, a dificuldade na distribuição do jornal e a limitação 
da linguagem escrita entre povos de cultura oral e de muitas línguas fazem a UNI 
questionar a eficácia desse meio e discutir novas formas de comunicação.

O rádio, já usado como forma de comunicação entre pessoas e aldeias 
na Amazônia, surge como resposta às necessidades do movimento indígena nesse 
momento. A escolha se deve às características básicas do veículo, que de forma 
empírica os indígenas já sabiam identificar: o baixo custo e facilidade na produção, 
a abrangência de um grande público, a linguagem oral e a possibilidade de usar 
outros idiomas na comunicação, de gravar os programas em fitas cassete e distri-
buí-los às aldeias, ampliando o tempo de vida do programa, e de recorrer a outras 
linguagens na comunicação, como as histórias, as narrativas tradicionais, a música, 
os sons naturais das aldeias.

A Rádio USP

Ailton Krenak e Álvaro Tukano eram os responsáveis pelas estratégias 
e ações de comunicação da União das Nações Indígenas a partir de um escritório 
montado numa sala cedida ao movimento pelo Instituto Sedis Sapientiae, em São 
Paulo, lugar de acolhida a vários movimentos sociais, como a Comissão Pró-Índio 
de São Paulo e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. 

O conceito do programa, definido no início de 1985 pelas lideranças em 
conversas presenciais e à distância, era muito simples: falar com os ouvintes de 
maneira informal, como se fosse uma conversa ao pé do fogo, trazendo informações, 
notícias, músicas do universo indígena, um conteúdo rico e diverso nunca antes aces-
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sível ao público. Abrir o microfone para as pessoas indígenas, lideranças, homens e 
mulheres das aldeias, pajés, jovens estudantes, professores, e em alguns momentos 
também para os aliados, políticos, pensadores, estudiosos que colaboravam com o 
movimento indígena e até para pessoas, de dentro e fora do governo, que viam o 
povo indígena como inimigo do progresso e da segurança nacional.

Não havia uma ideia clara sobre quem seria o público do programa. Mas 
a iniciativa seria voltada para a população urbana, formada pelos “brancos” – que 
são também os pretos, os amarelos, os mestiços, os imigrantes. Como dizia Ailton 
Krenak, se apropriando de um termo usado pelos indigenistas, era um programa 
para “amansar o branco”, “civilizar” essa gente distante, tornando-os mais humanos, 
numa relação de encontro verdadeiro, de trocas e de conhecimento mútuo. Tocar e 
transformar pelo coração, permitindo a uma população sem nenhuma informação 
sobre os povos indígenas um mínimo de contato com outras realidades, outros 
pensamentos e modos de vida, com a história não contada, com as raízes do país 
não reveladas.

A Rádio USP foi cogitada como uma das únicas possibilidades de veiculação 
do programa por seu caráter educativo, sua vinculação a uma universidade compro-
metida com as lutas democráticas da época e principalmente pelo caráter experimen-
tal e aberto da sua programação, sob o comando do diretor Luiz Fernando Santoro.

A proposta do Núcleo de Cultura Indígena da UNI foi aceita pela direção 
da rádio sem restrições ou interferência, com confiança plena na capacidade das 
pessoas envolvidas no projeto. 

Manter um programa de rádio semanal no ar, sem equipamentos, recursos 
e pessoal, não era tarefa fácil. As lideranças da UNI estavam envolvidas em seus 
muitos afazeres políticos e uma intensa agenda de viagens; havia ainda a relação 
burocrática com a rádio, agendamento de estúdio, necessidades técnicas, pesquisa 
de material musical – muito precário e difícil na época. Um desafio e tanto.

As pautas eram discutidas e decididas em reuniões presenciais com a 
participação de integrantes da UNI que estivessem em São Paulo e também com 
consultas por telefone ou carta e sugestões que chegavam das aldeias. A dificuldade 
na comunicação com as aldeias era enorme. No interior do país, somente as cidades 
maiores tinham sistema de telefonia. Muitas vezes a comunicação era feita por 
radioamador com o sinal transmitido de dentro das aldeias para postos de telefonia 
regionais que intermediavam a transmissão para São Paulo. Muitos programas eram 
gravados com a presença dos apresentadores e convidados, no seu tempo normal 
de 30 minutos, no estúdio da Rádio USP, ou, depois de 1986, no estúdio próprio do 
Núcleo de Cultura Indígena, como um programa ao vivo para depois ser veiculado. 
Outros programas eram editados a partir de material previamente coletado nas 
aldeias e em eventos fora de São Paulo, de entrevistas, de depoimentos de lide-
ranças, de denúncias recebidas por telefone ou fitas; em algumas situações, eram 
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necessários vários programas para dar conta de todo o conteúdo. A veiculação pela 
Rádio USP era feita aos domingos pela manhã, com reprise num dia de semana à 
noite. Essa periodicidade foi alterada algumas vezes, permanecendo sempre duas 
exibições por semana. 

A notícia do programa se espalhou muito rapidamente entre as comuni-
dades indígenas. Em alguns meses, de norte a sul do país, quase todas as aldeias 
sabiam que uma emissora de São Paulo podia colocar suas vozes e pensamentos 
no ar, para todos ouvirem. Os gravadores cassete eram muito populares entre os 
povos indígenas, que os usavam para registrar as músicas e os encontros. O depu-
tado Mário Juruna, do povo Xavante, foi um exemplo de como essa nova tecnologia 
impactava as comunidades.

A produção do programa passou a receber fitas cassete gravadas nas 
aldeias com informações e notícias que não chegariam de outra forma ao público. 
Lideranças passaram a gravar depoimentos, músicas e informações durante suas 
viagens pelo país, e os encontros e assembleias indígenas eram momentos especiais 
para a documentação da voz e da realidade desses povos até então emudecidos 
pela história.

Não faltava assunto ou matéria-prima para a produção. A linguagem e os 
recursos usados em cada edição variavam de acordo com o tema, o local de origem 
do programa, o momento político e até com o humor dos apresentadores ou convi-
dados. As dificuldades maiores eram de ordem técnica. Uma situação comum eram 
as ligações feitas por telefone diretamente dos locais onde grupos indígenas faziam 
protestos ou ocupavam órgãos de governo e queriam que suas falas fossem ao ar.

Os assuntos abordados foram os mais variados, mas a base de todas as 
conversas sempre foi a importância da garantia da terra como bem fundamental 
para a vida plena e com saúde dos povos, para a continuidade da tradição e da 
cultura, dos princípios da vida em coletivo e em conexão com todos os elementos 
materiais e as forças invisíveis. A saúde como resultado da vida em equilíbrio era 
tema frequente, e a sua perda apontada como consequência da invasão, da destrui-
ção da floresta e dos rios, da liberação de forças maléficas de dentro da terra. As 
cerimônias e os conhecimentos para a manutenção da vida saudável e equilibrada 
também estiveram em foco em muitos e muitos programas, na voz de homens e 
mulheres indígenas do Brasil e de outros países também.

As fitas com as gravações das aldeias demoravam muito tempo para chegar 
a São Paulo. Muitas vezes, quando chegavam, não tinham as condições mínimas 
para sua reprodução, porque eram fitas reaproveitadas, em péssimo estado de con-
servação. Outra dificuldade era a limitação do uso do estúdio da Rádio USP, com 
dia e horário específicos reservados para gravação do Programa de Índio que não 
coincidiam com a agenda das lideranças na cidade. Era necessária muita mágica e 
jogo de cintura para driblar os desafios e equilibrar a relação com centenas de povos 
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diferentes, com suas demandas e urgências num tempo de tantos acontecimentos. 
E tudo isso com a UNI sem recursos próprios para a produção.

Após um ano de programa no ar, sua visibilidade, grande audiência e 
repercussão entre os diversos povos davam a medida do sucesso e da importância 
da iniciativa. Com esse capital, o Núcleo de Cultura Indígena conseguiu apoio da 
Fundação Ford para a produção dos programas, com os recursos que permitiram a 
aquisição de equipamento básico, a montagem de um pequeno estúdio em outra 
sala cedida pelo Instituto Sedis Sapientiae e a remuneração de duas pessoas traba-
lhando em meio período, o que conferiu autonomia para as gravações de entrevistas 
e edição do material recebido das aldeias. 

O núcleo pôde também distribuir os programas gravados para outras emis-
soras, em outros estados do país. A primeira emissora a retransmitir o Programa 
de Índio foi a Rádio Efei, da Faculdade de Engenharia de Itajubá, MG. Depois vie-
ram a Rádio Universidade de Santa Maria, RS, e a Rádio Caiuás de Dourados, MS. 
Algumas outras emissoras retransmitiram o programa por períodos curtos, como 
a Rádio Educadora de Petrópolis, a Rádio Rio Branco e outra emissora em Aracaju. 

Quando o Núcleo de Cultura Indígena, a partir de 1989, ocupou a Casa 
do Sertanista, imóvel tombado pelo Departamento do Patrimônio Histórico, loca-
lizado no bairro paulistano do Caxingui, com um centro cultural denominado 
Embaixada dos Povos da Floresta, a parceria com o estúdio Quilombo, de Milton 
Nascimento, e a doação de equipamentos de uma fundação norte-americana per-
mitiram a construção de um estúdio com condições mais adequadas à gravação e 
distribuição dos programas e ainda a execução de outros trabalhos audiovisuais, a 
formação de pessoas indígenas na produção de programas e a documentação das 
atividades ali realizadas.

O público do programa

Quando o Programa de Índio começou em 1985, a equipe de realização 
sabia os objetivos que queria atingir e tinha domínio da sua linguagem e do seu 
conteúdo. Mas para quem eram dedicados os programas? Qual era o público do 
outro lado das ondas sonoras? 

A proposta, desde o início, era estabelecer uma comunicação com os não 
indígenas, levando informações para a população urbana e, no caso da Rádio USP, 
para a cidade de São Paulo. O público imaginado era formado por estudantes, educa-
dores, profissionais liberais, jovens, gente com algum interesse na questão indígena. 

Logo nas primeiras semanas do programa, cartas de ouvintes chegaram 
não só da capital, mas de cidades mais distantes que conseguiam sintonizar a Rádio 
USP, e o público se revelou muito mais amplo: de crianças e adolescentes a idosos e 
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aposentados; de donas de casa a policiais, de professores e estudantes a empresá-
rios. E ainda vários indígenas, incógnitos na grande cidade, trabalhando em várias 
profissões, sem assumir sua identidade, se revelavam nas cartas. Muitos ouvintes 
afirmavam suas origens indígenas, as histórias de avós pegas a laço se repetiam. 
Esse público podia escrever sobre suas origens e sonhos, sobre seus medos, pre-
conceitos, desafios e desejos, assumindo as raízes ou as origens, com orgulho. 

A única forma de comunicação com os ouvintes eram as cartas. Dourados, 
no Mato Grosso do Sul, é uma cidade encravada dentro de uma área indígena do 
povo Kaiowá. A Rádio Caiuás, que retransmitia o programa, era a única emissora 
comercial justamente num lugar onde há enorme preconceito contra o povo indígena 
e inúmeros conflitos pela posse da terra. 

As informações transmitidas pelo programa mobilizaram os Kaiowá, que 
eram assíduos ouvintes e ativos participantes, enviando fitas gravadas e informações. 
A população regional também se manifestou, admitindo em cartas a ignorância sobre 
a cultura indígena e a compreensão sobre a necessidade de proteção aos direitos 
dessa população tão marginalizada.

Alguns recursos foram usados para medir e incentivar a participação dos 
ouvintes, como sorteio de discos e livros e a votação para os prêmios que o programa 
instituía, como o Prêmio John Wayne, para o inimigo número 1 do povo indígena, 
que teve várias edições e centenas de votantes.

Além da veiculação semanal de 30 minutos, dezenas de cópias do Pro-
grama de Índio eram feitas para atender a uma demanda de professores, estudio-
sos e indígenas. Cópias dos programas também eram solicitadas pelas aldeias que 
haviam participado do programa ou por aldeias que queriam conhecer a realidade 
de outros povos indígenas. Assim, sem que fosse seu objetivo inicial, o Programa 
de Índio passou a ter um público grande de pessoas de várias etnias e a promover 
uma comunicação interna ao movimento indígena.

O Jornal Indígena falado

Além dos mais de duzentos programas produzidos e veiculados pelas 
rádios, o Núcleo de Cultura Indígena realizou também programas temáticos espe-
ciais, com 1 hora de duração, reproduzidos em fitas cassete e enviados para as 
aldeias de todo o país. Esses programas foram produzidos no período de 1986 a 
1988, quando se construía a Constituição brasileira com a presença marcante dos 
povos indígenas.

A linguagem e o formato desses programas, chamados de Jornal Indígena, 
eram diferentes, mais informativos, com muitas entrevistas e depoimentos de lide-

ranças e autoridades indígenas e esclarecimentos sobre o processo constituinte. 
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Temas como saúde, educação, terras, cultura foram abordados por diferentes etnias, 
dando voz a muitos protagonistas da história indígena.

A distribuição das fitas era feita com base em listagens de aldeias for-
necidas pelas próprias lideranças do movimento indígena e os programas eram 
ouvidos coletivamente, suscitando discussões dentro das aldeias e respostas para 
a produção do programa.

A grande dificuldade era atender a uma demanda cada vez maior de aldeias 
e a decorrente logística de distribuição. Algumas fitas viajavam até dois meses 
para chegar ao destino, por correio, barco, avião, caminhão. Uma rede informal de 
distribuidores que envolvia funcionários da Funai, missionários, leigos, professo-
res, estudiosos, antropólogos, médicos e equipes de saúde, Exército etc. Pessoas 
comprometidas com o povo indígena, independentemente das instituições para as 
quais trabalhavam.

Mais de 15 anos depois da realização do Programa de Índio e do Jor-
nal Indígena, as fitas cassete com cópias dos programas ainda eram guardadas 
como preciosidade pelas comunidades e ouvidas por outras gerações. Pelo caráter 
informativo e pela presença das pessoas indígenas, esses programas podiam ser 
ouvidos infinitas vezes, sem se esgotarem, gerando sempre discussões novas nas 
comunidades, despertando para novos aspectos da questão, sendo constantemente 
atualizados. Como as narrativas tradicionais, que são atemporais.

Os seminários de rádio indígena

A notícia da realização do Programa de Índio se espalhou também para 
fora do país, e já em 1986 a produção do programa foi convidada a participar de 
um Seminário Internacional sobre Rádio Indígena, em Quito, no Equador. A expe-
riência do Núcleo de Cultura Indígena era completamente diferente daquela de 
outras iniciativas. Os países latino-americanos tinham, nessa época, uma tradição 
de rádios indígenas promovidas por missões religiosas, católicas ou não, e por 
governos. A Bolívia, o Peru, o Equador e o México tinham dezenas de emissoras 
que transmitiam conteúdo em línguas indígenas para uma população de milhares 
de ouvintes. Mas a propriedade dos meios e do conteúdo dos programas era da 
Igreja ou do governo, que mantinham uma programação “educativa”, voltada para 
a melhoria nas condições de vida da população de acordo com suas próprias noções.

A experiência brasileira chamou a atenção dos indígenas que acompa-
nhavam docilmente os participantes do seminário, que eram, em sua quase tota-
lidade, estudiosos, antropólogos, representantes de governos ou missionários. No 
Brasil não havia uma “rádio indígena”, uma programação diária com conteúdo em 
línguas nativas, nem programas educativos. Mas o comando do Programa de Índio 
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era dos povos indígenas, sem controle, censura ou direcionamento por parte da 

emissora ou de qualquer outro órgão ou instituição. Com um pequeno gravador 

cassete e 2 horas por semana de estúdio de rádio, o resultado era surpreendente, 

alcançando um grande público e difundindo um pensamento novo. Essa possibi-

lidade motivou muitos parentes indígenas de outros países, revelando que com 

um pequeno aparato se podia produzir programas independentes e distribuí-los 

com igual liberdade.

Outros seminários se seguiram nos anos posteriores, em La Paz, Cidade 

do México, Santiago do Chile e Dacar, no Senegal. Essas viagens possibilitaram à 

produção do Programa de Índio um contato direto com outras experiências de rádio 

e populações indígenas nesses países. 

O último programa foi ao ar em 1990, deixando saudade e muitas reivin-

dicações das aldeias para que o trabalho tivesse continuidade. O Núcleo de Cultura 

Indígena manteve seu trabalho de divulgação das culturas indígenas por meio de 

exposições, eventos, documentários, livros e parcerias com artistas importantes. 

Vinte anos depois, as fitas cassete com o acervo do Programa de Índio 

resistiam, adormecidas em caixas plásticas, dentro de um armário, na cidade de 

São Paulo. História e memória de um tempo, do início do movimento indígena, das 

lutas pela Constituição, por políticas públicas de saúde e educação diferenciadas, 

com as vozes, o pensamento e arte de centenas de pessoas indígenas. 

O projeto de recuperação desse acervo era um sonho antigo que tomou 

forma e se tornou realidade. O Projeto Programa de Índio, História e Histórias foi 

aprovado pelo Edital Petrobras Cultural em 2007 e viabilizou um longo trabalho 

de recuperação das fitas cassete, digitalização do áudio, mixagem, pesquisas de 

conteúdo e imagens para criação do site que agora disponibiliza 180 programas.

Um novo público e uma nova geração de indígenas e não indígenas têm 

acesso agora a esse conteúdo. Jovens de várias etnias acessam o site de dentro 

das aldeias ou de lan houses nas cidades próximas às aldeias, e se comunicam com 

depoimentos nos quais revelam sua surpresa ao ouvir avós, tios, parentes próxi-

mos ou distantes, ao conhecer novas culturas e a arte de outros povos. Antigos 

ouvintes do programa se emocionam com as histórias e músicas; pesquisadores, 

educadores podem utilizar esse conteúdo em aulas e teses. Novas perspectivas se 

abrem a cada momento. 

O site <www.programadeindio.org> foi reformulado com apoio de edital 

da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo e, além dos programas históricos, 

traz agora uma nova série radiofônica, a Aldeias Sonoras. 
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O antes e o depois

Para os povos indígenas, mesmo antes do contato com a cultura hegemô-
nica do dominador, tempo e cultura sempre foram dinâmicos. As etnias se movi-
mentam no território, estabelecem contatos com outros povos, trocam experiências, 
tecnologias, arte. Idiomas interagem, relações políticas e sociais são estabelecidas. 
Quando o contato com o branco se dá, ele é sempre com o que a sociedade nacional 
tem de mais avançado em tecnologia. As aldeias na floresta conhecem o avião e o 
helicóptero antes do carro. O GPS, o computador, o celular por satélite chegam a 
lugares onde ainda não há eletricidade e que não passaram pelos estágios anterio-
res da tecnologia. 

Da mesma forma, os primeiros europeus chegaram em naus equipadas 
com o que havia de mais avançado para a época e os povos nativos conheceram o 
metal forjado, a arma de fogo, o astrolábio, os mapas.

Os trinta anos que separam o final do Programa de Índio e o momento 
atual foram vertiginosos em mudanças tecnológicas. As relações em nosso planeta 
foram transformadas com o surgimento da grande rede de computadores. Os desa-
fios enfrentados pela produção do programa na década de 80 seriam inconcebíveis 
para a nova geração digital. Carta por correio, gravador de rolo, telefone discado, 
ausência da internet...

Nas aldeias, a tecnologia digital chegou e tomou conta. Mesmo pessoas 
que pouco falam o português possuem um telefone celular e se conectam com 
outros indígenas, em seu idioma nativo. O cerco cada vez mais violento às áreas 
indígenas promoveu, por outro lado, a proliferação de vilas e ocupações e das 
antenas de celular. A energia solar e a telefonia via satélite permitem, mesmo a 
aldeias mais isoladas no interior da Amazônia, o acesso à rede digital. Os povos 
Ashaninka e Yawanawá, do Acre, e os Paiter Suruí, de Rondônia, foram pioneiros 
nas novas tecnologias, usam seus benefícios para a proteção de seus territórios, 
para a denúncia de invasões, para a comunicação com outros povos e autoridades, 
para o monitoramento remoto de suas terras por satélite. 

Nesse contexto de avanços tecnológicos e de protagonismo das comuni-
dades indígenas, nada mais natural do que a apropriação das redes digitais para a 
comunicação e para a lutas por direitos já garantidos pela Constituição mas nunca 
efetivamente praticados e agora, mais do que nunca, ameaçados. 

Embora no cenário mundial se valorizem a diversidade cultural e o papel 
fundamental desempenhado pelas populações originárias na defesa e proteção do 
meio ambiente, o Brasil parece andar na contramão.

O desmonte dos órgãos que deveriam proteger o meio ambiente a as 
populações tradicionais, a reversão de leis que garantiam direitos assegurados pela 
Constituição de 1988, o incentivo aberto à invasão e depredação do patrimônio natu-
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ral por garimpo ilegal e grileiros, o desmatamento, o barramento e envenenamento 
de rios, os programas de incentivo ao agronegócio, a mineração e grandes obras de 
infraestrutura afetaram a possibilidade de vida das populações tradicionais. E esse 
panorama, já trágico, foi piorado com a chegada do coronavírus ao interior do país, 
atingindo as aldeias e levando à morte principalmente os anciãos detentores do 
conhecimento. Regiões totalmente desassistidas pelo poder público, mas que pode-
riam se manter isoladas, evitando a contaminação, estão invadidas, principalmente 
por garimpeiros e grileiros, que levam, além da Covid-19, contaminação e outras 
doenças para as populações vulneráveis. A situação vem sendo denunciada como 
genocídio por lideranças indígenas que hoje ocupam as redes sociais e chegam até 
a grande mídia, dentro e fora do país, exigindo o posicionamento da opinião pública 
e dos governos. Vídeos produzidos nas aldeias em línguas nativas para informação 
das comunidades, lives, podcasts, documentários têm sido importantes ferramen-
tas de comunicação das populações indígenas com um público mais amplo, numa 
demonstração de estratégia e domínio de novos conhecimentos para seguirem na 
luta por direitos e pela vida. 

Nota

1  Relatório produzido em 1967, ficou “perdido” até 2012, quando foi encontrado no Museu do 
Índio por Marcelo Zelic, vice-presidente do grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo e coor-
denador do Projeto Armazém Memória. O documento, nunca publicado, tem mais de 7 mil 
páginas e está digitalizado.
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LOCUTOR - A Rádio USP apresenta: Programa de Índio, um trabalho do 
Núcleo de Cultura da União das Nações Indígenas. 

AILTON KRENAK - Programa de Índio, hoje, é um especial sobre saúde. 
Estamos chegando da 1ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio, reali-
zada em Brasília, com participação de monitores de saúde, enfermeiros, assistentes 
de enfermagem, todos representantes de várias comunidades indígenas do Brasil. 
Também participaram dessa conferência os especialistas, técnicos e, inclusive, 
médicos que orientam os programas de saúde dos vários projetos que vêm sendo 
desenvolvidos junto à população indígena. Quando nós fomos consultados pelo 
Ministério da Saúde, né, com a iniciativa de realizar essa conferência sobre saúde 
indígena, a primeira questão que nós apontamos é que não era possível discutir 
e montar um programa ou definir diretrizes, mesmo que gerais, pra questão da 
saúde, alheio ao que tá ocorrendo no cotidiano das aldeias. Era necessário viabilizar 
uma participação indígena na conferência. Os entendimentos ocorreram do final do 
primeiro semestre e, por volta de outubro, a gente já tinha a proposta dessa con-
ferência garantindo uma participação indígena, das pessoas que estão envolvidas 
com a questão de saúde e das lideranças que têm enfrentado as várias questões 
que envolvem saúde, os desastres que têm sido pra essas populações os grandes 
projetos, as ações, mesmo que indiretas, sobre população indígena, mas que são 
danosas à saúde, e o que nós estamos levantando ao longo desse período de pre-
paração da conferência é que há uma preocupação muito grande das comunidades 
indígenas em redefinir o que, hoje, existe. Em redefinir e fazer uma avaliação séria 
dos vários convênios que a Funai estabelece, dos serviços que têm chegado nas 
áreas e, sobretudo, uma conclusão: que esses serviços que têm chegado nas áreas 
não são serviços de saúde a que a população tem direito, mas é uma forma mas-
carada de fazer intervenção na estrutura das comunidades indígenas, na realidade 
social do grupo, na realidade política dos grupos indígenas, na maioria das vezes 
colocando o conhecimento, a tradição, a cultura daqueles grupos indígenas con-
templados por esses programas como gente que não tem nenhum conhecimento 
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e que precisam, de toda forma, desse socorro da medicina ocidental. Não foi uma 
conferência que condenou a medicina ocidental, mas foi, sobretudo, uma conferência 
que procurou reafirmar princípios, como os que são apontados pela Organização 
Mundial da Saúde, que entende a saúde como um completo estado de bem-estar 
físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. No caso de saúde indí-
gena, este conceito implica em considerar que a noção de saúde para as populações 
indígenas é determinada a partir da sua relação, da sua história de contato com a 
sociedade nacional. É definida também pela forma de ocupação que esse povo faz 
do seu território e, sobretudo, passa, obrigatoriamente, pela autonomia territorial 
dos grupos indígenas. Raoni, que é uma liderança Kayapó do Xingu, esteve nessa 
conferência, vai estar falando, várias outras lideranças indígenas estarão expres-
sando seu pensamento acerca da questão de saúde, mas é importante anunciar: 
saúde, pro povo indígena, é, sobretudo, autonomia territorial, a garantia do usufruto 
pleno das riquezas existentes nessas áreas. O doutor Sergio Arouca foi o presidente 
da 8ª Conferência Nacional de Saúde e também presidiu, abriu a 1ª Conferência 
de Saúde Indígena, em Brasília, e tem um depoimento seu acerca dessa primeira 
iniciativa de se discutir saúde indígena.

SERGIO AROUCA - Bom, essa conferência de proteção à saúde do índio 
é parte da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que começou em março deste ano e 
que tá tentando definir duas coisas. Por um lado, quais os aspectos de saúde que 
devem entrar na Constituição brasileira e as propostas de uma reforma sanitária 
no Brasil. A conferência do índio, eu acho que ela traz todo um aspecto novo a esse 
debate, já que leva a questão da cidadania a uma reflexão bastante profunda, de 
respeito à cultura indígena, às suas tradições, à sua história. Coloca em questão 
todo o aspecto de conservação da natureza e nos pareceu fundamental, dentro 
de todos esses debates, sempre ter em conta de qual conceito de saúde que tá se 
falando. A 8ª Conferência partiu dum conceito de saúde ampliado, em que saúde 
quase que se equivale a nível de vida e, portanto, tem a ver com condições de 
existência, de trabalho, de direito à terra, de conservação da natureza, de direito 
à educação, direito à assistência médica, e me parece que a conferência do índio, 
então, ela deve assumir qual o conceito de saúde que as nações indígenas estão 
assumindo e, em função disso, eles colocarem quais as propostas que eles têm de 
organização dos serviços de saúde pra que essas propostas sejam incluídas, então, 
na Reforma Sanitária.

ANGELA PAPPIANI - E como que você vê o papel das instituições cientí-
ficas nessa nova proposta?

SERGIO AROUCA - Eu acho que as instituições científicas, elas têm que 
repensar todo o seu comportamento, acho que, diante desse momento, né? Muitas 
vezes, os índios sempre também foram considerados, pelas instituições científi-
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cas, como simplesmente objetos de estudo, quer dizer, pessoas aqui que iam lá, 
coletavam informações, tiravam sangue, eles faziam o exame pra publicação de 
mais um trabalho científico. Nós acreditamos que as instituições científicas, elas 
devem ter com o problema uma relação de compromisso. Isso envolve que o que 
foi investigado e o que foi estudado deve retornar pra própria comunidade indígena 
pra que ela possa encaminhar a solução dos seus problemas. Nós acreditamos que 
a comunidade científica, as instituições científicas, elas têm que se repensar pra 
enfrentar os problemas com compromisso de solução dos problemas.

[“O tukano”, melodia entoada por flautas Wajãpi]

AILTON KRENAK - Aí foi as flautas Wajãpi. Flauta tocando um concerto, 
uma música que chama “O tukano”. A maioria das músicas deles contemplam mani-
festação de espíritos dos animais, né? Nós estamos aqui, então, com esse especial 
sobre saúde indígena. Tivemos a fala do professor Sergio Arouca, que presidiu a 
8ª Conferência Nacional de Saúde e esteve na abertura dessa nossa Conferência de 
Saúde Indígena. Numa certa altura dos entendimentos com o Ministério da Saúde, 
acerca da participação indígena nesta conferência e da forma que seria montado 
os painéis, as mesas, as exposições dos trabalhos, nós tivemos uma preocupação 
muito grande porque, da parte do povo indígena, nós sabíamos que era fundamental 
que essa conferência contemplasse a cultura, a tradição médica do povo indígena, 
que não se colocasse como oposição ao conhecimento que o xamã, que o pajé, que 
as pessoas tradicionais indígenas têm e praticam no controle da saúde, né? Por 
outro lado, reconhecemos também que uma participação dos médicos tradicionais 
dentro dessa conferência, junto com técnicos, com especialistas, podia resultar 
numa impossibilidade de se tirar uma proposta de diretrizes para a saúde, que é 
o objetivo dessa conferência. Então nós procuramos resolver isso propiciando a 
maior participação indígena possível, daquelas pessoas indígenas que consegui-
ram reunir um conhecimento acerca de saúde enquanto conhecimento médico, 
técnico, científico e uma informação sobre a tradição cultural do seu povo e um 
compromisso com essa interação das experiências do povo indígena e do conheci-
mento técnico-científico. Nós tivemos, então, uma boa participação de monitores 
indígenas de saúde, de pessoas indígenas que tão lidando com isso e dos técnicos. 
Os cientistas apresentaram alguns papéis, algumas experiências particulares sobre 
determinado grupo indígena ou sobre uma determinada experiência e, na grande 
maioria, acabaram por referendar as experiências do povo indígena enquanto 
controle de saúde. E uma coisa que ficou confirmado nessa conferência também 
é que o povo indígena só não controla as doenças que não têm origem dentro dos 
territórios indígenas. E foi ampliado um pouco mais o conceito de saúde para o 
povo indígena, na medida em que todos os documentos retirados ali apontam pra 
necessidade do Estado reconhecer as terras indígenas e garantir uma vida segura 
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pras populações indígenas pra que possam exercitar sua liberdade, o seu direito 
à saúde e à vida, enfim. Nós vamos ter, agora, uma fala do Raoni, que é um chefe 
Metuktire Kayapó de lá do Xingu. Raoni é bastante conhecido. É aquele chefe do 
Xingu que tem um botoque, que usa um botoque no lábio. A sua pronúncia, na 
língua portuguesa, tem um pouco de dificuldade de compreensão, mas tem uma 
fala muito importante dele acerca de saúde que nós vamos ouvir agora.

RAONI - Sempre eu penso que o branco... o branco tá enrolando. Não é 
como antigamente. Antigamente, terra muito longe pra nós. Como hoje que, terra, 
tudo terra tá ocupado, o branco tem que sempre deixar mato, tem que deixar 
terra pra nós, pra nosso filho, nosso neto. Tão querendo fechar rio Xingu.... rio 
Xingu vai encher como lagoa. Eu não aceito. Então, comunidade nossa, o Kayapó, 
todo mundo saber, não aceito. Eu tenho que procurar pra explicar. Tem o nome do 
homem que tão querendo fazer, com o que é o rio. Acaba peixe, acaba bicho. Ele ia 
ter que deixar mato, ele tem que deixar rio (...). Eu tô querendo explicar mais. Tô 
muito preocupado com o rio Xingu. Muita gente, meu povo, índio, tá misturado com 
branco, o branco tá matando meu povo! Eu não quero branco mata mais meu povo! 
Eu quero que o branco respeita meu povo, trata direitinho meu povo. As doenças 
do branco é muito mau. As doenças do branco é muito mau pra matar meu povo 
(...). Meu coração chorando, minha cabeça chorando. 

AILTON KRENAK - Esta foi a fala do Raoni explicando, com sua visão, 
de como que é a situação de saúde do povo indígena hoje. Ele aponta, denuncia 
o desrespeito que tem sido feito com esse... população indígena. Ele denuncia a 
intenção dos ministros de construir barragem no rio Xingu. O ministro Aureliano 
Chaves, das Minas e Energia, anunciou a construção de cinco barragens na região 
do rio Xingu. Uma dessas barragens, que a imprensa tá denunciando, é a barragem 
de Kararaô. A outra hidrelétrica num lugar também na área do Xingu, com o nome 
Babaquara. A outra vai pegar um rio, Teles Pires, inundando terra dos Kayabi. 
Então Raoni sabe que essas barragens, esses grandes lagos que estão querendo 
transformar o rio Xingu, vai diminuir a caça, vai diminuir possibilidades de vida do 
povo indígena que habita essa região e está denunciando que se o governo pensa 
num programa de saúde que atende a necessidade da população indígena, a primeira 
iniciativa é de que o governo faça reavaliação desses programas de barragens. 
A Eletrobrás tá vendendo a ideia pro Brasil que tem que construir barragem. 
Eles tão buscando financiamento junto ao Banco Mundial, buscando empréstimo 
internacional pra construção dessas barragens quando ainda não conseguiram 
provar da urgência e da viabilidade da construção dessas barragens. As barragens 
do rio Xingu, ao todo cinco, significa inundação duma extensa faixa do território 
nacional, impossibilitando a sobrevivência dessas populações indígenas. Raoni, 
quando fala do impacto que vai ter sobre saúde indígena, ele está sendo muito 
verdadeiro e o governo precisa esclarecer a opinião pública sobre o que significa 
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essas barragens, que benefícios que vai trazer pro povo brasileiro e não deixar 
de apontar também os prejuízos que isso pode causar pro meio ambiente e pra 
população indígena como um todo. Essa conferência de saúde propiciou esse tipo de 
conversa, de denúncia, de discussão. E de lá também saiu uma moção repudiando 
a forma com que o plano de recuperação do setor energético foi montado pelas 
assessorias, pelas empresas de consultoria técnica, que tão muito mais voltada 
para o interesse das construtoras do que, propriamente, do meio ambiente e das 
populações que habitam essas áreas ribeirinhas. A Eletronorte, a Eletrobrás, essas 
companhias elétricas do Estado, elas têm um compromisso com o povo, e não só com 
as empreiteiras. É esse compromisso que nós estamos cobrando, exigimos respeito 
e que seja mostrado à opinião pública as consequências pra meio ambiente e pra 
saúde da população ribeirinha desse plano de recuperação do setor energético que 
envolve alguns bilhões de dólares de empréstimo num momento em que o Brasil 
discute dívida externa, discute saúde da população, discute o meio ambiente, eles 
continuam montando projetos absurdos e atropelando a opinião do povo brasileiro 
e do povo indígena que, nesse caso, entende que essas barragens são um atentado 
contra a saúde do povo. Nós sabemos que nos programas de financiamento desses 
grandes projetos, como Itaipu, Tucuruí, Balbina e as barragens que vão tá sendo 
construídas no rio Xingu, no rio Ji-Paraná, na bacia do rio Uruguai, eles preveem 
uma parte de dinheiro, uma parte do empréstimo que deverá ser aplicado no 
controle do impacto sobre o meio ambiente e populações. Pra fazer lagos, como 
esse de Tucuruí, que nós conhecemos, onde se preserva uma certa quantidade da 
vida que habitava aquela região. Do ecossistema. No caso da população indígena, 
o reparte que tem cabido ao governo investir na assistência à população indígena 
tem sido extremamente desastroso, não redunda em benefício do povo indígena. As 
populações são perdidas da sua terra, ficam sujeitas a uma assistência que chega 
a ser imoral, por parte da Funai, que manipula descaradamente esses recursos, e 
a situação de saúde fica abandonado. As populações indígenas que estão vivendo, 
hoje, dentro da área do Projeto Polonoroeste, são testemunha disso. O povo Suruí, 
Cinta-Larga, o povo Nambikwara mesmo, outros grupos daquela área de Rondônia, 
têm que recorrer o tempo todo a serviços de saúde que não atende e que não 
cobre a seriedade dos riscos que estão correndo. Há recursos. O que não há é 
vontade, respeito, intenção de prestar um serviço sério àquela população da área 
do Polonoroeste. É contra isso que nós estamos denunciando.

[Melodia “Canto do morcego” Kamayurá]

AILTON KRENAK - Aí foi o canto Kamayurá o “Canto do morcego”. Os 
Kamayurá, povo que habita também a região do Xingu, mesma região que vive o 
povo Kayapó, Kayabi, Wauja. Há um grupo grande de povos que habitam essa região, 
ao todo, 18 nações. Esses parentes, eles têm, como esse canto que nós mostramos 
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agora e o canto Wajãpi, anteriormente, que faz parte dum complexo universo, né, 
das cerimônias e de saúde, principalmente da saúde mental. É a maneira que o 
povo indígena estabelece relação com o lugar que vive e que parte de saúde, ela 
está no centro dessa atenção. Essa primeira conferência de saúde que tivemos 
oportunidade de participar, onde algumas pessoas tomavam algumas comunida-
des indígenas como objeto de estudo até de psicólogo, né, do... psiquiatra. Essas 
pessoas precisam estar atento pra forma que a população indígena tem há muito 
tempo de estabelecer controle da saúde mental, da participação da pessoa no con-
junto do povo em que ele habita, que ele vive junto, que ele faz parte, a integração 
dessa pessoa no seu espaço, participação dessa pessoa nas lutas desse povo, nas 
criações, a participação dessa pessoa no universo da cultura do grupo que vive e, a 
partir daí, que nós podemos começar a discutir com o cientista, com o especialista 
o que nós consideramos diretrizes pra saúde. E que a população indígena tenha 
acesso a serviços e ações de saúde como todo o povo brasileiro, mas, sobretudo, 
que essa população indígena possa ter garantido a sua especificidade, o fato de ter 
uma maneira tradicional de tratar a questão da saúde, de ter uma forma de vida e 
de organização, que a intervenção no campo de saúde só pode ser feito se reconhe-
cer isso, se contemplar isso, porque a desagregação do grupo social é o início da 
doença, é a perda da plena saúde mesmo que isso não significa dano físico, mas é 
a perda da saúde mental para a população. Então, a garantia do território, que tem 
sido uma insistência, não só nesse programa, mas sempre, no nosso programa, a 
gente trata da questão das terras, é porque a saúde do povo tem a ver com o lugar 
que o povo vive e como vive. Nós estamos, hoje, num programa especial, vamos 
seguir ainda tratando do tema saúde onde nós teremos a oportunidade de ouvir 
fala dos monitores de saúde, dos enfermeiros, mesmo de outros técnicos, médicos 
que estão trabalhando conosco e vamos ver como que, nesse programa de hoje, a 
gente consegue noticiar, contar como que o povo indígena tá tomando a questão de 
saúde, hoje, como uma emergência, como coisa prioritária. Voltamos daqui a pouco.

Nota

1 Disponível em: <http://ikore.com.br/programa/saude/>. Acesso em: 3 fev. 2021. Para maiores 
informações, ver o capítulo de Angela Pappiani nesta coletânea.




