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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).



323

Dos organismos às organizações

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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