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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:



291

A longa reforma sanitária indígena

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)



301

A longa reforma sanitária indígena

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.



304

Políticas Antes da Política de Saúde Indígena

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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