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APRESENTA~AO 

Dando prosseguimento a publicaplo de seus Ozdemos, a Comis
síio Pró-Jñdio de Síio Paulo apresenta agora A QUESTÁO DA MINE
RA~ÁO EM TERRA INDÍGENA 

Os Ozdemos tém pór objetivo o registro e a divulgQfáo de ~ven
tas significativos da história indígena no país e a discussiío de temas 
de interesses na de/esa dos direitos dos povos indígenas. 

Assim é que os números anteriores foram dedicados as ques
tóes da falsa emanciptlfáo pelo govemo em 1978, dos direitos histó
ricos e das temzs indígenas. 

O presente volume documenta a tentativa pekJ governo Figuei
redo,· de abertura das áreas indfgenas a minerafiio mecanizada, 
deflagrada coma amnatura, em 10/11/83, do Decreto den<! 88.985, 
pelo proprio Presiden(e e pelos Ministros Cesar Cals, de Minas e Ener-
gia, e Mário Andreazza,do Interior. . 

O desastre que tal medida aca"etaria, em termos ecológicos 
e, principalmente, em termos da sobrevivencia física e cultural dos 
povos indígenas, foi prontamente denunciadoporentidadescivisepe
lo movimento indígena, através da Uniáo das Nafóes Indígenas- UNL 

Apesar destas retJfóes, em agosto de 1984 veio a público a 
noticia da existéncia de uma minuta de portarla de regulamentafáo 
do decreto, a ser assinado pelo Presidente da .FVNAI. Só pelo órgáo 
tutelar, representantes da U!{J e das entidades civis deapoio ao indio 
dispuseram-se a avaliar a questí/o. Como produto das discuss0es con
juntas e representando o ponto de vista un4nime de todos os signatá
rios foi elaborado um Parecer Jurfdico, Antropológico e Político 
relativo a possível abertura das áreas indígenas a mineTafÓO mecani
zada. A posiíflo anterior, de rejeifíio total a medida, foi entáo mais 
uma vez explicitada, com apoio em /arta documentQfáO. O parecer 
foi entregue a FUNAI e também ao entiio candidato a Presidéncia 
da República, Governador Tancredo Neves. 

7 



A existencia de urna minuta de convénio, a ser firmada entre a 
FUNAI e a Companhia ae Pesquisa de Recursos Minerais, para a {;ria
fáo, dentro do próprio órgiio tutor, de uma empresa mineradora~ f oi 
entáo ventilada. Pensado pelo Govemador como alternativa a regula
mentafáo do decreto n<! 88. 985, este convenio aca"etaria, as popu
lafoes indígenas, os mesmos prejuízos irrepardveis. 

O fato de a miner~áo ser exercida pelo órgao tutor nao signi
ficaria, aos olhos <if:zs entidades e dos próprios indios nenhuma garan
tía maior de respeito e protefáo. 

As reafáes contrárias a minerafáo em áreas indígenas quer 
através de empresas estatais ou privadas nacionais (como estabelecia 
o decreto), quer através da própria FUNAI - fizeram-se sentir ilne
diatamente e com grande intensidade. 

Cabe men.cionar o Requerimento de RepresentQfllo de Incon~ 
titucionalidtXle do decreto n<188.985/83, encaminhado por vários 
representantes de comunidades indígenas, ao l'roCW'ador Geral da Re
pública em setembro de 1984, aviado nos termos do Parecer Jurídico. 

Manifestafóes contrárias a medida f oram f eitas por associafóes 
profzssionais e entidades civis brasileiras e internacionais. Abaixo-as
sinados organizados no paf s e [ora dele, foram enviados d Presidencia 
da República ou a entidades de apoio a causa indígena. Artigos assi
nados por.políticos e intelectuais, em defesa dos interesses indigenas, 
foram veiculados pela grande imprensa. Por outro lado, grupos eco
nómicos poderosos, com interesses em territórios indígenas, e alguns 
políticos, cujas campanhas eleitorais assentam-se sobre a CO'!quista 
da explorafiío mineral em terras dos indios, também se manifestaram 
publicamente. 

A Comissáo Pró-fndio de Sáo Paulo recebeu, no co"er de 1984, 
cerca de . 2000 manifestafOeS de repúdio ao decreto n<? 88.985, 
vindas do mundo lnteiro, o que dá a exata dimensiío da perplexidade 
de todos perante fato táo grave. 

Apesar de tudo isso, no dia 9 de janeiro de 1985, a seis dias da 
escolha do novo hesidente da República, o Presidente Joi/o Figueire
do e seus Ministros do Interior, Mário Andreazza, e de Minas e Ener
gia, Ce!lllr Qzls, assinaram, em surdina e a revelía dos indios, da Funai 
e da opiniiio pública, o decreto regulamentando a minerar;iio em áreas 
indígenas. Foi tristemente significativo que esta medida, que já cau
sara antecipadamente repúdio, fosse entiio tomada, no fim de um 
govemo, na esperanfQ, sem dúvida, de tomar a situafáo irreversível 

A indignidad e de tal ato f oi tamanha, que re(lfóes multo fortes 
partiram de set ores do próprio govemo; os índios se reuniram, dis
postos a deflagrar uma greve de fome; e a sociedade civil, mais uma 
vez protestw. 
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Diante deste quadro, Figueiredo viu-se fo1fado a voltar atrás, 
anunciando, a JO de janeiro, a suspensao da publicafíV do decreto e a 
necessidade de maiores estudos relativos a questáo. 

Por ora, cabe notar que houve, da parte do govemo que finda um 
claro recuo. Nos tempos que agora se iniciam, as pressóes dos grupos 
económicos, com toda a certeza, faráo renascer a questáo. Mas há 
também a expectativa de se ver respeitado o compromisso assumido pelo 
novo govemo na defesa dos interesses e da sobrevivencia dos 180 povos 
indígenas do Brasil 

Sao Paulo, 14 de janeiro d 

Aracy Lopes da Silva 
Presidente da Comissíío Pro-fiulio de Silo Paulo 
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APOSI~ÁODO 
ESTADO 

- EXPOSI(AO DE MOTIVOS 
- DECRETO N.ª 88.985, 

DE 10/11/83 
- MINUTA DE PORTARIA 
DE REGULAMENTACAO 

DO DECRETO 
- CONVENIO FUNAl/CPRM 



.. 

EXPOSI<;ÁO DE MOTNOS NQ 88, de 21/10/83. 

A E. M. Interministerial nQ 88, de 21 /10/83, assinada pelos 
Ministros Mário Andreazz.a, do Interior, e Cesar Cals, das Minas e 
Energía, encaminha ao presidente da República o decreto n? 88.985. 

Inicialmente o documento relembra o Estatuto do Indio (lei 
nQ 6.001, de 19/12/73), "cabe aos índios a exclusividade para a 
garimpagem, a faisca~a-o e a cata, enquanto que, aos recursos do 
subsolo aplica-.se a legisla~o vigente, com o Ministro do Interior 
representando a Uniao como proprietária do solo, devendo o resul
tado da explora1táo reverter em benefício dos índios". 

Argumentam os ministros que tal defini1tac> ná'o cobre aspectos 
polemicos da explora~ao mineral em terras indígenas e deixa as 
a~es govemamentais sem respaldo. 

"De um lado, a entrada indiscriminada e incontrolada de pes
soas e equipamentos da sociedade envolvente, para a pesquisa e a 
lavra nas terras indígenas, pode facilmente gerar conflitos com a 
popula~~o autóctone, amea~ndo também seus padroos culturais, 
seus sentimentos religiosos, o meio ambiente em que vive e sua capa
cidade de sobrevivéncia". 

"Por outro lado, nao há raroes suficientes que possam justi
ficar a nao-explora1tac> de recursos minerais, fundamentaisa seguran~ 
nacional ou ao processo de desenvolvimento do País, apenas por 
estaren1 suas jazidas localizadas em terras indígenas." 

Os ministros se propóem entáo conciliar tal explora~áo com os 
interesses indígenas. Nessa dire1táo, segundo os ministros, o govemo 
havia dado um passo com a Portarla interministerial de 15/01 /81, 

13 



" "limitando a concessao de autoriza~~s de pesquisa e lavra em tenas 
indígenas a empresas estatais federais". 

"Essa medida, necessária, nlo ~suficiente para garantir o que 
se deseja. Nem sempre as empresas estatais federais de miner~o 
tem l sua disposi~!o os recursos necessários ~ explora~lo, e o setor 
privado nacional incluí empresas com capacidade técnica e financeira 
adequada a esse tipo de atividade''. 

· Nessa altura do documento, os ministros enfatizam o sentido 
básico do ·novo decreto, qual seja, de regulamentar as atividades de 
empresas privadas de miner~o ressalvando que foi ouvida a Secre
taria Geral do Conselho de Seguran~ Nacional e adotadas as 
sugestOes (?) apresentadas através do Aviso nQ 011/3Q SC./006/83, de 
17 /10/1983 (Aconteceu/83 - CEDI/SP). 
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DECRETO N9 88.985, NOVEMBRO DE 1983. 

Regulamenta os artigos 44 e 45 da Lei nQ 6.001, de 19 de 
dezembro de 1973, e dá outras providencias. 

O Presidente da República, no uso das atribui~s que lhe con
fere o artigo 81, itens 111 e V, da Constitui~a:o, e tendo em vista o 
disposto pelos artigos 44 e 45, da Lei n9 6.001, de 19 de dezembro 
de 1973, Decreta: 

Art. 19. A explora~ao de riquez.as minerais, em terras indí
genas, observará as normas estatuídas pela Lei nQ 6.001, de 19 de 
dezembro de 1973, a legisla~a:o sobre atividades minerárias e as · dis
posi~s deste Decreto. 

Parágrafo único. Entend~-se por terras indígenas, para os 
efeitos <leste Decreto, as áreas descritas pelo artigo 17 e seguintes da 
Lei número 6.001, de 19 de dezembro de 1973. 

Art. 29. As riquez.as e as utilidades existentes no solo das terras 
indígenas somente serao exploradas pelos silvícolas, cabendo-lhes, 
com exclusividade, o exercício das atividades de garimpagem, fais
caya:o e cata. 

Art. 39. A Fundaya'.o Nacional do fudio {FUNAI) adotará as 
providencias necessárias para garantir aos indígenas o exercício das 
atividades referidas pelo artigo anterior, cabendo-lhe orientar a 
comercializay:Io do resultado da exploray:IO. 

Art. 40. As autoriz.a~~s de pesquisa e de conces~es de lavra 
em terras indígenas, ou preswnivelmente habitadas por silvícolas, 
ser!o outorgadas a empresas estatais integrantes da administray:Io 
federal e somente sera:o concedidas quando se tratar de minerais 
estratégicos necessários a seguranya e ao desenvolvimento nacional. 
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§ 1 Q. Em casos excepcionais, considerado, cada caso, pela 
Funda~a:o Nacional do fudio e pelo Departamento Nacional de 
Produ~a:o Mineral - DNPM, podera:o ser concedidos autoriza~es de 
pesquisa e concessOes de lavra a empresas privadas nacionais, habili
tadas a funcionar como empresas de minera~a:o. 

§ 29. As empresas com autoriza~ües de pesquisa ou conces
sionárias de lavra, na forma do parágrafo anterior, devera:o ter seus 
setores de produ~ao e comercializa~ao dirigidos por brasileiros, 
tendo em vista o disposto no artigo 45, § 20, da Lei n<? 6.001, de 19 
de dezembro de 1973, combinado com o artigo 19, item VII, da Lei 
n9 5.371, de 5 de dezembro de 1967. 

Art. 59 A exploraya:o das riquezas do subsolo das áreas de 
que trata este Decreto, somente será efetivada mediante lavra meca
nizada e atendidas as exigencias que a Funda~a:o Nacional do fudio -
FUNAI estabelecer na salvaguarda dos interesses do patrimonio indí
gena e do bem-estar dos silvícolas. 
. Art. 69. A FUNAI representará os interesses da Unia:o, na for- . 
ma do § 19 do artigo 45, da Leí n9 6.001, de 19 de dezembro de 
1973, fazendo reverter, em beneficio dos índios e comunidades 
indígenas, os resultados economicos decorrentes da explora~a:o mine
rária, indeniza~oos e rendas devidas pela ocupa~ao do solo. 

Art. 79. ~ assegurado a FUNAI, o direito de exi~r a ado~a:o, 
por parte das empresas beneficiárias da autoriza~a:o a pesquisa e 
lavra, de medidas acauteladoras, objetivando a preserva~ao da cultura, 
costumes e tradi~oes indígenas. 

§ 1 Q. A FUNAI, como órgao tutelar é reservado o direito de, 
na forma do Estatuto do fu dio, suspender os trabalhos de pesquisa e 
lavra, quando verificados prejuízos a cultura, costumes e tradi~es 
indígenas. 

§ 29. A empresa autorizada a pesquisa e lavra, em área indí
gena, assinará termo de compromisso explicitando que na:o terá 
direito a indenizayao contra a UnHio, o órga:o de assistencia ao 
índio ou aos silvícolas, quando determinada a suspens!o dos traba
lhos, pela FUNAI, na defesa dos direitos e interesses dos seus tutela
dos, nos termos da Lei n9 6.001, de 1973. 

Art. 89. Sempre que possível e com a necessária autoriz~a:o da 
FUNAI, as empresas beneficiárias de autoriza~ao de pesquisa ou con
cessa-o de lavra, em área indígena, utilizarao a ma:o-de-obra indígena, 
levando em conta a capacidade de trabalho e o grau de aculturaya'o 
do silvícola. 

Parágrafo único. Na hipó tese prevista neste artigo; aplicara-se 
aos silvícolas todos os direitos e garantías das leis trabalhistas e de 
Previdencia Social, vedada a discriminayao entre os indígenas e 
demais trabalhadores. 
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Art. 99. A FUNAI, no ámbito de sua competencia, ouvido o 
Departamento Nacional da Produya:o Mineral - DNPM do Ministério 
das Minas e Energia, expedirá as normas internas necessárias ao 
cumprimento deste Decreto. 

Art. 109. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi
ca~o, revogadas as disposi~0es em contrario. 

Joa-o Figueiredo - Presidente da República 
Cesar Cals Filho 
Mário David Andreazza. 
(Diário Oficial da Uniao, 11 /11 /83). 
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MINUTA DE PORTARIA DE REGULAMENT A<;AO DO DECRETO 

O PRESIDENTE DA FUNDA<;AO NACIONAL DO fNDIO
FUNAI, no uso das atribui~0es que lhe conferem os Estatutos, e 
tendo em vista o disposto no Decreto n9 88.985, de 10 de novembro 
de 1983, ouvido o Departamento Nacional da Produ~ao Mineral -
DNPM, 

RESOL VE: 

Focar ~ ncmm abaixo, relativas a nine~ em ~ indígems: 
1 - O assentimento prévio da Funda~lo Nacional do fndio 

para outorga de autoriza~o de pesquisa mineral e de concessao de 
lavra somente será exi>edido quando se tratar de minerais conside
rados .estratégicos, necessários a seguran~ e ªº desenvolvimento 
nacional, tais como: cobre, fosfato, zinco, estanho, carvao, enxofre, 
fluorita, chumbo, minerais de pegmatito, ouro, minerais radioativos 
e outros a serem definidos em Portarla do Diretor-Geral do Departa
mento Nacional da Produf1IO Mineral. 

11 - As autoriza~s de pesquisa e concess<Jes de lavra em terras 
indígenas serlo outorgadas a empresas estatais integrantes da admi
nistra~lo federa~ e, somente em casos excepcionais, a critério da 
FUNAI poderlo ser conferidas a empresas privadas nacionais. 

lll - Os casos excepcionais de que trata o ítem 11 dar-se--lo: 
a) - quando o minério objeto da pretenslo A autoriza~o de 

pesquisa ou conceSSfo de lavra estiver contido na enume
~o de que trata o item 1 desta Portarla; e 
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b) - quando as empresas pretenden tes além de empresas pri
vadas nacionais, se revestirem de habilita~ao a funcionar 
como empresa de minera~ao, e satisfazerem as demais 
condi~ües desta Portaria. 

IV - A atividade mineradora em área indígena será precedida de 
assinatura de contrato entre a empresa de minera~ao e a FUNAI, em 
cujo contrato serao fixadas, dentre outras cláusulas, aquelas estabele
cendo valores das rendas pela ocupay~o do solo e de indenizayoes 
por destruiyao de benfeitorias. 

V - Constarfo, ainda, nos contratos mencionados no item IV, 
cláusulas através das quais a empresa mineradora se comprometa a: 

a) - Explorar as riquezas do subsolo somente por lavra mecani
zada; 

b) - Recompor e reflorestar o terreno lavrado como aesenvol
vimento dos trabalhos de extrayao, salvo se o DNPM 
considerar inviável a recomposiyao; 

c) - Responder pelos danos e prejuízos causados, resultantes, 
direta ou indiretamente, dos trabalhos de minerayao, desde 
que caracterizada a responsabilidade da empresa autorizada 
a pesquisar ou lavrar; · 

d) - Evitar o extravío das águas e drenar as que possam causar 
danos e prejuízos, de modo a compatibilizar a atividade de 
minera~lo com interesses indígenas; 

e) - Evitar a polui~ao do ar ou água, pelo uso de elementos 
químicos e dar conhecimento a fiscaliza~o da Funda~ao 
Nacional do fudio - FUNAI, de fatos que ocorram na área 
e que possam vira afetar o património ou o bem-estar social 
da Comunidade Indígena; 

O - Preservar o estado sanitário da área concedida a atividade de 
miner~fo bem como manteros funcionários em perfeitas 
condi~s de saúde; 

g) - Impedir que os funcionários ingressem em aldeias indí
genas, cabendo a FUNAI em benefício dos indios, evitar 
que os mesmos perambulem nas áreas objeto da pesquisa ou 
da lavra; 

h) - Impedir que seus funcionários exer~arn atividades de ca~a, 
pesca ou coleta a qualquer título; • 

i) - Impedir que seus funcionários transitem na área indígena, 
f ora daquela objeto da autoriza~lo de pesquisa, conoesslo 
delavra, ou de servidlo da mina; 

j) - Impedir o uso de qualquer tipo de bebida alcoólica a qual
quer título e por qualquer pessoa, nas úeas de autoriza~o. 
conoesslo, ou de servidlo da mina; 
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k) - Reconhecer o descabimento de qualquer indeniz.a~o por 
parte da Unifo, do 6rglo de Assistencia ao fudio ou da 
Comunidade Indígena, no caso de vira ser determinada a 
suspensfo dos trabalhos de pesquisa, conforme item XII; 

l) - Custear as despesas que venharn a ser realizadas com a mon
tagem da infra-estrutura e manuten~lo de servidores da 
FUNAI na úea de minera~lo, inclusive habita~lo com escri
tório, viaturas, instrumentos e equipamentos inclusive de 
rádi~comunica~a:o, indispensáveis as atividades que deverlo 
ser exercidas pela ·FUNAI junto a Comunidade na área de 
minera~lo e no acompanhamento dos trabalhos de mine
ra~lo; 

m) - Proporcionar transportes aéreos e/ou terrestres aos repr~ 
sentantes da FUNAI, quando tenham que se deslocar para 
acesso ou retirada da úea de minera~ao; 

n) - Cumprir, no desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa e 
na implanta~lo da lavra, o cronograma físico-financeiro 
apresentado por ocasifo dos respectivos requerimentos e 
aprovado pelo DNPM. · 

VI - Nao será conferido o assentimento prévio para outorga de 
autoriza~o de pesquisa e concesslo de lavra em área na qual a popu
la~ao indígena detentora de sua posse ou usufrutG esteja em processo 
de atra~o ou seja recém-contactada. ~ . . . 

VII - Quando for autorizada a extra~lo de substancia nunera1s, 
durante a pesquisa, com o firn de aliena~lo de quantidades comer
ciais através de Guia de Utiliza~o, a empresa assim autorizada pagará 
a participay~O prevista para o período de lavra industrial. . 
vm - Toda e qualquer constru~o edificada em área indígena, 

para fins relacionados com os trabalhos de minera~io, ~ tomará 
parte integrante do Patrimonio Indígena, quando do término daque
las atividades. 

IX - Sempre que possível, e com a neoessária autor~fo da 
Funda~o Nacional do fndio - FUNAI as Empresas de Mmera~I? 
poderlo utilizar mio-de-obra indígena, levando em conta a capac1-
dade de trabalho e o grau de acultura~lo. 

X - Na hipótese do ítem anterior aplicarn-se aos s~íco~ t~os 
os direitos e garantias das leis traballtlstas e de prevtdenc1a social, 
vedada a discrimina~lo entre os indígenas e os demais trabalhado~e~. 

XI - Em áreas indígenas, somente os silvícolas, com excluSlvt
dade, poderao exercer atividades de garimpagem, faisca~fo e cata. 

XII - A Funda~o Nacional do indio - FUNAI poderá suspender, 
temporária ou definitivamente, os trabalh.os de pesquisa o~ de ~vra, 
quando verificados prejufzos i cultura, costurnes e trad1~s mdí-
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gen~ cauados comprovadamente pela empresa que desenvolve a 
atividade de mine~o. 
XIII - Para o deferimento l empresa privada de minera~o nacio

nal, do asaentimento prévio l autoriza~lo de pesquisa e concessfo de 
lawa, em terras indígenas, nos casos excepcionais de que trata o § 19 
do artigo 49 do Decreto nQ 88.985, de 1 O de novembro de 1983, 
deverá a interessada comprovar e comprometer-se ao atendimento 
dos seguintes requisitos; 

a) - serem os setores de produ~lo e comercializa~lo da empresa 
dirigidos por brasileiros; 

b) - que, de acordo com seus estatutos pelo menos 51 % do 
capital social com direito a voto perten? sempre a brasi
Jeiros ou empresas nacionais, por sua vez controlada por 
brasileiros; 

e) - que o seu quadro de pessoal será sempre constituído de, 
pelo menos, 2/3 de trabalhadores brasiJeiros; 

d) - que a administr~lo ou gerencia da empresa em sua maioria 
cabera sempre a brasileiros, megurados a estes poderes pre
dominantes e de decislo, abrigando-se a denwiciar ~ FUNAI 
todo acordo de acionistas, se houver; 

e) - que baja a empresa por si ou por empresa sua coligada, asw
ciada, controlada ou controladora ou que perten? ao 
mesmo grupo de empresas, efetuado, anteriormente, traba
lhos de pesquisa mineral cujo reJatório final tenha sido 
aprovado nos termos da letra "a", do artigo 30 do Código 
de Minera~lo. 

XIV - O procedimento para obten~lo do ~ntimento prévio da 
Fooda~lo Nacional do Índio - FUNAI pelas Empresas de Minera~lo, 
será.de acordo comos itens seguintes: 

a) - O proces8o referente ao requerimento de autoriza~lo de 
pesquisa a que se refere o item 11 será encaminhado ao Pre
sidente da FUNAI, pelo DNPM, devidamente instruído, 
com a declara~ de se tratar de requerimento prioritário, e 
de que a empresa requerente satisfa? as exigencias desta 
Portaría, em especial as enumeradas no item XIII e suas 
letras; 

b) - a FUNAI poderá solicitar da empresa requerente, através do 
DNPM ou diretamente informa~Oes que nlo constem do 
processo; 

e) - wna vez analisada o processo recebido do DNPM, com ou 
sem as informa~s complementares, de que trata a alínea 
"b", a FUNAI, a través de expediente do Presidente, devol
verá o mesmo processo ao DNPM com o despacho final 

22 

sobre o assentimento ou nlo em permitir a pesquisa na 
respectiva área, o qual, conforme o caso, outorgará Alvará 
de Pesquisa ou indeferirá o requerimento. 

XV - Só será permitida a entrada da empresa requerente na área 
de Alvará para pesquisa, mediante acordo relativo A indeniza~lo de 
benfeitorias e a renda pela ocupa~o das terras dos silvícolas, nos 
termos do artigo 27, do Código de Miner~lo e legisla~o pertinente, 
sendo nesse contrato ajustada a participa~&> da comunidade indí
gena dos resultados da Javra. 
XVI - No ato da assinatura do contrato a empresa interessada 
recolherá, em nome da Funda~o Nacional do fndio - FUNAI, a 
importancia equivalente a 5 MVR - Maior Valor Referencia, em 
vigor, mediante guia de recolhimento pr6pria, em uso na Fund~!o, 
a título de emolumento. 
XVIl - Os pagamentos que venham a ser ajustados serfo efetuados 
através do depósito na Agencia do Banco do Brasil, Pra~ de Brasília, 
a contada Renda do Patrimonio Indígena. 
XVIII - A FUNAI indicará servidores seus para acompanhamento 
dos trabalhadores de pesquisa e lavra, com acesso aos locais de 
trabalho da empresa na área, os quais receberlo <!esta todas as infor
ma~Oes que forem solicitadas pelos representantes da Funda~o, 
sobre a prod~o mineral, recolhimeñto de valores feítos em favor da 
comwtidade indígena local ou do órgfo tutelar. 
XIX - Todos os valores que venham a ser pagos pela empresa de 
minera~lo a FUNAI em r37.fo do Contrato a que se ref ere o ítem XV 
sera:o destinados, preferencialmente, a Comwtidade Indígena da área 
concedida, cabendo ao Órgfo tutelar a reten?o de urna parcela equi
valente ao dízimo previsto. 

XX - A participa?o da Co~unidade Indígena nos resultados da 
lavra constituir-se-á de um percentual sobre o valor da produ~!o da 
área autorizada para pesquisa e/ou Javra. 
XXI - O percentual de que trata o item anterior desta Portarla será 
variáve~ de aoordo com o teor do minério recuperado na lavra, e será 
fixado de acordo com a fórmuJa e no percentual praticados pela 
Companhia de Pesquisa-de-Recursos Minerais - CPRM - MME -, 
em contrato de arrendamento e cessfo de direitos minerais com 
empresas particulares. 
XXII - E proibida a transferencia de autoriza~fo de pesquisa e con
ce~~o de lavra sem anuencia da FUNAI. 
xxm - Nao será permitida a pesquisa ou lavra no leito dos rios 
essenciais aos silvícolas e nos sítios sagrados. 
XXN - Esta Portarla entrará em vigor na data de sua publica~lo. 
YJIN - Revogam-se as disposi~Oes em contrário. 
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CONVBNIO FUNAl/COMPANHIA DE PESQUISA DE 
RECURSOS MINERAIS. 

TERMO DE CONVtNIO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A FUNDA<;AO NACIONAL 
DOÍNDIO - FUNAI EACOMPANHIADE 
PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS -
CPRM VISANDO A MÚTUA COLABO
RA<;AO NA PESQUISA DE RECURSOS 
MINERAIS EM ÁREAS SOB JURIS. 
DI<;AO DA FUNAI. 

A Funda~o Nacional do. fndio - FUNAI, representada por 
seu Presidente Dr. Jurandy Marcos da Fonseca, doravante denomi
nada FUNAI, e a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais -
CPRM, empresa de economia mista vinculada ao Ministério das Minas 
e Energía, com sede na Capital Federal, inscrita no Cadastro Geral 
de Contribuintes sob o n9 00.091 .652, neste ato representada por 
seu Presidente, Gen. SALVADOR GON<;ALVES MANDTh1 , dora
vante denominada CPRM. 

Considerando que nos termos do Decreto nQ 88.985, de 10 de 
novembro de 1983: 

- as autoriza~0es de pesquisa e de ooncessOes de lavra em 
terras indígenas ou presumivelmente habitadas por silvícolas ser~o 
outorgadas prioritariamente a empresas estatais, integrantes da Admi
nistr~a-o Federal; 
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" 
- as rique7.aS e as utili~ades 'existentes no solo das tenas indí

genas somente serlo exploradas pelo~ silvíoolas, cabendo-lhes, com 
exclusividade, o exercício das atividades de garimpapm, fa~lo e 
cata, devendo a Fun~o Nacional do fudio - FUNAI orientar a 
oomercializ~o do resultado da explor~o. 

- a explo~o das riquezas do subsolo das áreas já referidas 
sorilente será efetivada mediante lavra mecanizada. 

C.Onsiderando que a Companhia de Pesquisa de Recursos Mine> 
rais - CPRM, possui grande experiencia e amplo conhecimento 
geológico do território nacional, tendo requerido numerosos Alvarás 
de Autoriz.a~lo de Pesquisa em áreas indígenas; 

Considerando que urna associ~lo entre a FUNAI e a CPRM na 
pesquisa, lavra e comerciali~o de riquei.as minerais, em áreas indí
genas, vid trazer beneficios comwis, preservados os inte~sses das 
partes, resolvem fmnar o presente Conv!nio mediante as Oáusulas e 
condi~s seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- A FUNAI constituirá urna Emi-esa de Miner~o princi

palmente com vistas a ~lo com a CPRM na pesquisa 
e Javra experimental de jazidas locaJi1.adas em ár.eas indíge> 
nas e associa~lo paralavra, no caso de viabilidade econOmica. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
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- Além de outrasob~Oes estipuladas no presente C.Onvenio, · 
cabed l CPRM: 
a) Requerer, junto ao Departamento Nacional da Prod~o 

Mineral - DNPM, Alvads de autoriz.a~o de Pesquisa em 
ireas sob ajurisdi~lo da FUNAI; . 

b) Efetuar a pesquiSa e Javra experimental em !reas indí
genas; 

c) Apresentar l FUNAI, relatórios semestrais sobre o anda
mento dos trabalhos de pesquisa e Javra experimental; 

d) RNlim estudos que compromn a viabilidade econ~ 
mica de lavra, subinetendo-os l FUNAI; 

e) Orientar a FUNAI na consti~o de sua Empresa de 
Mine~; 

f) Ceder l Empresa de Min~o da FUNAI os técnicos 
que se fizemn neoessúios a seu fwiciooamento. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
- Além de outras obriga~Oes estipuladas no presente Con~ 

nio, caberá l FUNAI: 
a) Liberar as áreas requeridas pela CPRM para pesquisa e 

posterior lavra experimental; 
b) Acompanhar os trabalhos de pesquisa e de lavra experi

mental; 
c) Fornecer micrde-obra nao especializada para servi~s 

que possam ser executados pelos silvícolas. 

CLÁUSULA QUARTA 
Quando n!o houver disposi~io em contrário, as partici
pa~Oes da Empresa de Minera~ao da FUNAI e da CPRM 
nas despesas com a pesquisa, envolvendo trabalhos de 
campo, laboratório e escritório, serao idénticas e, desta 
fonna, escrituradas. 
PARÁGRAFO úNICO - A FUNAI e a CPRM podem 
acordar com a participayao de um t.erceiro associado aos 
trabalhos de pesquisa e/ou lavra, quando serao definidos os 
respectivos percentuais de participayao de cada um. 

CLÁUSULA QUINTA 

Salvo condi~aes estabelecidas em casos particulares, a parti
cipayio nos resultados da lavra experimental e lavra será 
proporcional aos investimentos feitos por cada um dos asscr 
ciados, desde a prospe~ao, a pesquisa e a implantayao da 
lavra experimental de urna jazida, até sua explora~ao em 
caráter industrial. 
PARÁGRAFO úNICO - Caso a Empresa de Minera~ao 
da FUNAI nao venha a contribuir nos investimentos acima 
mencionados, a participa~!o da FUNAI nunca será inferior 
a 10% (dez por cento) do faturamento bruto da comercia
liza~ao. 

CLÁUSULA SEXTA 

A CPRM será facultada a contrata~io com terceiros da 
execu~o total ou parcial dos trabalhos previstos, ficando a 
fiscalii.a~o dos trabalhos assim realizados sob a responsabi
lidade da CPRM. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratayfo oom terceiros 
de urna parte ou da totalidade dos trabalhos ni<> exime a 
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CPRM da responsabilidade pela sua execu~lo e controle, 
pennanecendo ela como a única responsável perante a 
FUNAI e o DNPM. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Servi~s que envolvam tecno
logia complexa, da qual nfo e~ta experiencia suficiente 
no Brasil, poderlo ser executadas pela CPRM com auxílio 
de consultoria externa. 

CLÁUSULA seTIMA 
- A FUNAI poderá fiscalizar todos os setvi~s referentes a 

este Convenio, inclusive os que forem subcontratados pela 
CPRM, nos termos da Cláusula Sexta 
Essa fiscaliza?o poderá ser permanente ou esporádica, 
diretamente através do corpo técnico da FUNAI ou indire
tamente, através de terceiros, ficandó entendido que a 
fiscaliza~o nlo exitne a CPRM da total responsabilidade 
pelos servi~s que executar. 

CLÁUSULA OITAVA 
- A FUNAI e a CPRM designarlo, por escrito, um ou rnais 

integrantes de seus quadros, como representantes para solu
cionarem problemas témicos, administrativos e financeiros 
merentes ao objeto deste Convenio. 

CLÁUSULA NONA 

28 

- Para cada Projeto de Pesquisa, será aberto um Centro de 
Custo Pr6prio na CPRM, onde sera:o lan9adas as respectivas 
despesas, depois de aprovadas pela FUNAI. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Mensalmente, até o dia 15 
de cada mes, antes da apropria9lo definitiva, a CPRM 
remeterá A FUNAI a discrimin~fo das despesas realiz.adas 
no Projeto, no mes anterior. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As despesas serlo conside
radas aprovadas pela FUNAI se nlo merecerem contesta~ao 
através de correspondencia formal dentro de 10 (dez) dias, 
contados a partir da data de sua apresenta~ao. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de dúvidas sobre a 
exatidfo de qualquer despesa, a CPRM contabilizará no 
respectivo Centro de Custo, a parcela nlo controvertida, . 
devendo a parcela restante ser objeto de acordo conclusivo 
entre as partes, no máximo, em 30 días a partir da impu
gna~lo. 

CLÁUSULA necIMA 
- O custo de cada Projeto será estabelecido previamente, 

mediante a aceita9lk>, por parte da FUNAI, de proposta de 
pre90s da CPRM, com os seus valores unitários estabele
cidos, se foro caso, bem como do cronograma físico-finan
ceiro para aexecu9:ro, tudo compatibilizado coma Legisla~o 
Mineral vigente. 

CLÁUSULA necIMA PRIMEIRA 
Caso interesse a FUNAI, a mesma poderá ressarcir a CPRM 
pelos custos incorridos, objetivando atingir participa~o 
igual nas despesas como Projeto. 

CLÁUSULA D~CIMA SEGUNDA 
- Quando da particip~o de terceiros nos custos da pesquisa, 

aplicar-se-lo aos mesmos, no que couber, as prerrogativas de 
controle das despesas, em comum acordo com a FUNAI. 

CLÁUSULA D~CIMA TERCEIRA 
Este Convenio tem prazo indeterminado de dura~lk>, 
podendo ser rescindido por acordo das partes, desde que 
sejam respeitados os compromissos e obriga90es até entao 
assumidos pelas mesmas. 

E, por assim estarem justas e acertadas, as partes convenentes 
assinam o presente instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor e 
forma e para um só efeito, na presen93 das testemunhas abaixo 
subscritas. · 

Brasilia, de 

FUNAl 
CPRM 

de 1984 
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A POSI<;AO DOS 
ÍNDIOS E DAS 

EN'l,IDADES CIVIS 

- Parecer· Jurídico, 
Antropológico e Político 

- Documento encaminhado 
. ao Congresso 

Nacional por representantes 
de comunidades indígen·as 

- Nota conjunta da Coordena~io 
Nacional .dos Geólogos e da 

Sociedade Brasileira de Geologia 
- Projeto de Lei n.0 4.285, 

de 1984 - Dep. · 
Federal Sr. Haroldo Lima 
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PARECER JURIDICO, ANTROPOLÓGICO E POLÍTICO 
ELABORADO POR ASSOCIA<;OES PROFISSIONAIS E 
POR ENTIDADES INDIGENAS E PELA UNIAO DAS NA
<;óES INDÍGENAS. 

Brasflia, l O de setembro de 1984 

Ao Ilmo. Sr. 
Dr. Jurandy Marcos da Fonseca 
DD' Presidente da FUNAI 

Pelo presente, as entidades indigenistas, associa90es profissi<> 
nais e a Uniao das Na9oes Indígenas, através dos seus representantes 
abaixo-assinados, encaminham-lhe Parecer Jurídico, Antropológico e 
Político a respeito de eventual expedi~o de portarla regulamentadora 
do Decreto n<? 88.985 /83, conforme compromisso assumido em 
reuniáo mantida com Vossa Senhoria, no dia 27 de agosto passado. 

No ensejo, reiteram-llie protestos de considera9ao. 

Atenciosamente, 

ÁLVARO (DOÉTHIRO) TUKANO SAMPAIO 
NA<;óES INDÍGENAS 

UNIÁO DAS 

PEDRO AGOSTINHO - ASSOCIA<;AO BRASILEIRA DE ANTRO
POLOG IA 
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ALCIDA RITA RAMOS - ASSOCIAvAO BRASILEIRA DE 
ANTROPOLOGIA 

ORDEP SERRA 
l'NDIO - BARIA 

ASSOCIAvÁO NACIONAL DE APOIO AO 

JÚLIO M.G. GAIGER - ASSOCIAvAO NACIONAL DE APOIO 
AO fNDIO - PORTO ALEGRE/RS 

ARACY LOPES DA SILVA - COMISSAO PRÓ-!NDIO DE SAO 
PAULO/SP. 

ANTONIO BRAND - CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO 

CLAUDIA ANDUJAR - COMISSÁO PELA CRIAvÁO DO PAR
QUE Y ANOMÁMI 

LUIZ VESSANI - COORDENAvÁO NACIONAL DOS GEÓLCXJOS 

l. PARECER SOBRE A CONSTITUCIONALIDAD E DOS 
ARTS. 20, § lQ,/e 45, §§ 1Qe29,DALEINQ6.001/73,DO 

DECRETO NQ 88.985/83 e MINUTA DE PORTARIA REGULA
MENT ADORA DESSE DECRETO. 

A ASSOCIAvAO NACIONAL DE APOIO AO lNDIO {ANAl), 
núcleo de Porto Alegre/RS, através do seu presidente, advogado 
J úlio Marcos Germany Gaiger, coube o estudo da constitucionalidade 
da minuta de portarla submetida ~ aprecia~lo das entidades indige
nistas, na reuni~ promovida pela FUNAI, em 27 de agosto do ano 
em curso. 
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A referida portaria, contudo, destinar-se-ia a regulamentar o 
Decreto nQ 88.985, de 10 de novembro de 1983; este, por sua vez, 
regulamenta os arts. 44 ~ 45, da Lei nQ 6.001, de 19 de dezembro de 
1973 {Estatuto do fudio). 

Sendo assim, é necessário iniciar o presente parecer pelo estu
do da constitucionalidade do documento legal de maior hierarquia, 
consoante a ordem do art 46, e incisos, da Constitui~o Federal ou 
seja, os dispositivos da Lei nQ 6.001 /73; após a conclusao a qu~ se 
chegue, prossegue-se com o exame dos demais instrumentos legais 
- Decreto e núnuta de portaría. 

O ponto de partida sobre a constitucionalidade de qualquer 
ato que envolva os interesses das populayües indígenas do Brasil deve, 
como óbvio soa, partir das disposiyües constitucionais que estampam 
os princípios básicos a respeito dos direitos assegurados aos Povos 
Indígenas. Nao é demais lembrá-los: art. 49, IV; art. 8Q, XVII, o; e 
art. 198, §§ lQe 2Q. 

Afirmam estes artigos, sucessivamente, que as terras ocupadas 
pelos aborígenes sfo patrimonio da Uni!o; que ~ Unia'o compete 
legislar sobre sua incorporayao ~ comunhao nacional; e que as terras 
~r eles habitadas sao inalienáveis nos termos que a lei federal deter
mmar, a eles cabendo sua posse permanente e ficando reconhecido 
o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as 
utilidades nelas (nas terras) existentes; ficando declaradas anulidade 
e a extin~ao dos efeitos jurídicos de qualquer naturei.a que tenham 
por objeto o dominio, a posse Óu a ocupa~ao de terras habitadas 
pelos indios, nfo dando, esta nulidade e extiny~, direito a qualquer 
a~o ou indeniza~o contra a Unifo ou a FUNAI. 

~ necessário verificar qual foi o objetivo do legislador ao esta
belecer assim. 

Num rápido, mas necessário, retrospecto histórico, verifica-se 
que a segunda disposiyáo republicana sobre os índios foi a inscrita 
no inciso IV do art. 69 do Código Civil, e no § único, do mesmo 
artigo. Tais prescriy<Ses ainda esta-o em pleno vigor, e nao se erra ao 
afirmar que, estabelecendo, como estabelecem, a relativa incapacidade 
dos índios para certos atos da vida civil, submetendo-os, entao, A 
tutela do Estado, o legislador esculpiu um primeiro principio condi
cionador das formula~es legais que se seguiram. De fato, a relativa 
incapacidade atnbuída ao$ índios revela o modo pelo qua1 nosso 
direito positivo os contempla. Por que se restringiu a capacidade dos 
índios? 
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Socorramo-nos do autor do Projeto. Referind"se ao Regula
mento n9 8.072, de 20 de junho de 1910, que instituiu o Servi~o de 
Prot~fo aos fndios (esta, a primeira disposi~o republicana sobre os 
índios ), afirma Clóvis Beviliqua que assim se dirigiu, quando consul
tado sobre o assunto, ao Presidente Nilo Pe~anha: 

Sou dos que, mais oordiahnente, aplaudem a pre" 
cupa~o filantrópica do Govemo atual, por inicia
tiva do preclaro Dr. Rodolf o de Miranda, de velar 
pela sorte dos nossos aborígenes, encaminhando a 
sua efetiva inoorpora~o na sociedade brasileira, 
da qual s!o parte integrante, mas de cujo convívio, 
nao obstante, se acham afastados, por circunstan
cias, que pé ocioso recordar. 
Essa empresa, sob o ponto de vista da moral e dos 
altos destinos humanos, é grandiosa, porque traduz 
o cumprirnento de um dever, e porque, chamando, 
para a vida social comum, essa r~a, que nos deve 
merecer todas as simpatías, ao mesmo tempo 
avigoramos as nossas inclina~C>es afetivas e dilatamos 
a esfera de a~o da cultura geral humana (Código 
Civil dos Estados Unidos do Brasil Comentado, 
10~ ed., Sfo Paulo, Francisco Alves, 1953, vol. 1, 
pág. 156). 

Em seguida, esclarece o civilista que no Projeto nfo se destacava 
os índios entre os incapazes, tendo sido acrescentados aos indivíduos 
de capacidade restrita por proposta, modificada, de Muniz Freire. 
~que 

O pensamento do autor do projeto, na:o dedicando 
qualquer disposi't~ aos índios, era reservar-lhes 
preceitos especiais, que melhor atendessem A sua 
situa'tªº de indivíduos estranhos ao gremio da civili
za'ta'.o, que o Código Civil representa, muito embora 
a sociedade organizada se esforce por chamá-los ao 
seu rega~o (idem, idem). 

Bem se ve, por conseguinte, que no espírito do legislador de 
entfo agitava-se a preocupa'táO com a defesa dos interesses dos índios, 
sabidamente em situa~~ marginal, estipulando, por serem desiguais, 
tratarnento desigual que os equiparasse ao restante da sociedade; 
constituíam, enfim, como até boje constituem, o que Pedro Agos
tinho, mui apropriadamente, charnou minoridade (O fudio Perante 
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o Direito. Sílvio Coelho dos Santos, org. Florianópolis, Ed. da UFSC, 
1982, pág. 75). Sua inscri~~ entre os relativamente· incapazes 
obedeceu a este critério, com a lógica jurídica disponível na época. 

Esta preocupa9ao foi refletida no texto da Constitui~ao de 
1934 e nas que se seguirarn, todas, a seu modo, dispondo sobre a 
prote9ao das terras dos índios: 

Constitui~o de 1934, art. 129: Será respeitada a 
posse da terra dos silvícolas que nelas se achem 
permanentemente localizados, send"lhes no en
tanto, vedado aliená-las. 
Constitui~ao de 1937, art. 154: Será respeitada aos 
silvícolas a posse das terras em que se achem loca
lizad.os em caráter permanente, sendo-lhes, porém, 
vedada a aliena~o das mesmas. 
Constitui~o de 1946, art. 216: Será respeitada aos 
silvícolas a posse das terras onde se achem perma
nentemente localizados, com a condi9ao de nao a 
transferirem. 

Pela simples leitura destas disposi~C>es constitucionais, verifica
se inequivocamente que o legislador constituinte sempre procurou 
salvaguardar as terras habitadas ou ocupadas pelos indios, dotand"as 
de garantías especiais. Entendeu, acertadamente, ser a base territorial 
o elemento mor de articula'tªº dos Povos Indígenas, sem o que 
simplesmcnte fenecem. Mais minucioso, chegou a reda~[O de 1969 
garantind9, de forma expressa, as riquezas naturais e utilidades exis
tentes nestas terras, ao usufruto exclusim dos índios CJlE sobre elas habitem. 

Para nosso estudo, interessa fundamentalmente o alcance que 
possa ter este usufruto. 

Trata-se, como a primeira vista se constata, de modo sui generis 
de usufruto. 

O usufruto comum, civilmente concebido, é intransmis.sível e 
temporário por excelencia (Clóvis Beviláqua, ob. cit., vol 3, página 
287). Se implicando no consumo da coisa, pernúte ao nu-proprie
tário exigir cau~ao. 

O usufruto garantido aos índios, ao contrário, tem, no mínimo, 
· caráter eviterno; transmite-se mortis cau!ll, é exercido coletivamente 
e, embora incluindo coisas fungíveis, estfo os beneficiários isentos 
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de cau~!o. Trata-se, por fim, de usufruto pleno, estendendo-se, como 
bem observou Pontes de Miranda, aos minerais, vegetais ou animais 
(Comentários a Constitui~o de 1967, coma Emenda nQ 1, de 1969, 
Sfo Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 1972, tomo VI, pág. 45 7). 

A observa~o de Pontes de Miranda, incluindo no usufruto do 
art. 198 da Constitui~ao, os minerais, guarda inteira coerencia co1n o 
fato de a Constitui~a:o na-o ter, aí, feito referéncia exclusiva as rique
zas naturais e utilidades do solo, apenas; trata1n-se de riquezas e 
utilidades da temz. Isto revela indubitavehnente, dado que na Consti
tui~o na:o se presume a existencia de palavras inúteis, que se está 
diante de urna forma especial de usufruto e posse, constituindo 
peculiar e particularíssima proteyao assegurada a popula9ao ind ígeria 
do País. 

Dir-se-á que a propriedade das minas, jazidas, etc., existentes 
no subsolo, é distinta da do solo, como o diz a própria Constitui930, · 
no art. 168. Mas atente-se: mesmo aí, a Constitui9~0 refere-se a 
solo, e n~o a te"a. 

Se dftvida restasse, bastaria compulsar os léxicos jurídicos, 
como o de Pedro Nunes, para confirmar que solo e subsolo sao 
definidos em fun~lo da terra, de que sao partes in te gran tes (Dicio
nário de Tecnología Jurídica, 3;1 ed., Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 
1956, vol. 11, verbete solo). 

Sem embargo, se entendido que no art. 168 da Constitui9ao o 
legislador tenha buscado suporte ao art. 45 da Lei nQ 6.001 /73, 
caberia ainda advertir que a infeliz decorréncia ficaria vedada pela 
norma excepcional do art . 198 da Constitui~o. Imaginar o contrá
rio, pressuporia submeter o art. 198 ao art . 168 e, enta:o, acolher 
como possível a contradi~O· entre duas normas constitucionais e o 
conseqüente absurdo de, diante da regra ordinária, o art . 198 resultar 
. tit . nal' mcons uc10 • • • • 

Ora, se reconhecemos que 
wn sistema formal requer a coerencia formal entre 
. suas proposi~Oes 

e se pretendermos que o Direito Positivo Brasileiro, incluida a Con~ 
titui~lo, se trata de um sistema científico, que deve apresentar 
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coerencia interna, isto é, compatibilidade entre os 
elementos proposicionais integrantes do sistema 

como ensina. Lourival Vilanova (As Estruturas Lógicas e o Sistema 
de Direito Positivo. Slo Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, EDUC, 
1977, págs. 133 e 127), <levemos condicionar a interpreta~ filoló
gica a teleológica, louvando-se na finalidade protetiva específica 
objetivada no art. 198; na li~o de Carlos Maximiliano, 

Aplica-se l exegese constitucional o processo siste
mático de Hermeneutica, e também o teleológico, 
assegurada ao filtimo a preponderincia (Henne
neutica e Aplica~lo do Direito. 2' ed., Porto Alegre, 
Livraria do Globo, 1933, pág. 323). 

Esta, que é urna concluslo eminentemente jurídica, fecha com 
urna necessidade constatada antropologicamente (como explicita o 
Parecer Antropológico), de que i sobrevivencia física e cultural dos 
Povos Indígenas é indispensável a maior intensidade possível de sobe
ranía sobre seus territórios. 

Implica isto, aftnal, que a Constitui9(o nlo deixou possibili
dade a exce~lo pretendida pelo art. 45 ou pela alínea f do § 1 Q do 
art. · 20 da Leí nQ 6.001/73 (assim como nl'o deixou possibilidade a 
tantas outras pretensGes da legisl~o ordinária; mas restrinjamo-nos 
ao tema do Parecer). 

Além disso, se mesmo ausente, de forma expressa, a garantía 
constitucional ao usufruto exclusivo sobre as riquezas naturais da 
terra, dúvida nlo há que a explora?o, por terceiros, destes recursos, 
implicaría restri~o incontornável ao pleno exercício da poae direta 
pela comunidade indígena, em afronta ao § 1 Q do mesmo art. 198 
(novamente, ter-se-ia que admitir contrad~., entre nonnas constitu
cionais) ou ao arl 18 da Lei nQ 6.001 /73. 

Revela-se, destarte, a flagrante inconstitucionalidade do art. 45 
e §§, e da alínea f do§ 19 do art. 20 da Leí nQ6.00I/73, por penni
tirem estes dispositivos o que a Constitui~, de forma inversa, proi
biu taxativamente . 

Sendo exclusivo o usufruto dos índios, a ninguém mais pode 
ser atribuído, nem l uru.o, titular do doinínio, pois inclushe a 
Unilo subordina-se ao mandamento constitucional. Da mesma forma, 
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impossível que dele a Unia:o disponha em favor de terceiros, sejam 
quais forem. 

Identificado o vicio substancial contaminador das disposi~es 
legais examinadas, é for~oso concluir, tarnbém, que o mesmo vício se 
estende as demais fonnula~s daquelas decorrentes; assim, inqui
narn-se da mesma inconstitucionalidade o Decreto nq 88.985/83 e 
qualquer outro documento legal - como, eventualmente, urna por-
taría - cujo pressuposto resida neste ou naquelas. · 

Além disso, contudo, pode-se examinar o Decreto nQ 88.985/83 
sob o aspecto de sua propriedade formal. 

Embora destinado a regulamentar os arts. 44 e 45 da Lei 
nQ 6.001/73, em realidade o que faz o Decreto é dispor sobre explo
ra~o de riquezas minerais, como o declara sonantemente seu art. 1 Q; 
pouco importa que sejam as riquezas existentes sobre terras indígenas. 
Trata, enfim, sobre jazidas, minas e outros recursos minerais, matéria 
que, a teor do art. 8Q, XVII,g da Constituit;ílo Federal, somente pode
rla ser versada em elabora~es da competencia do Congresso Nacional. 

Tanto assim é, que o art. 45 da Lei nQ 6.001/73 referiu-se i 
"legislat;!o vigente", pelo que se deve entender a legisla~fo já exis
tente no momento da promu~o daquela - no caso, o Código de 
Minera~o, aliás um Decrete>-lei, o de n<? 227, de 28 de fevereiro de 
1967, editado nfo a partir da Constitui~ílo, mas do Ato Institucional 
nQ 4 - ou, se nfo apenas isto, a legislat;!o que viesse a ser editada, de 
acordo com as prescri~s constitucionais. 

. Em outros lugares, onde deixou i posterior regulamenta~lo 
por decreto a matéria tratada, a Leí nQ 6.001/73 fez ment;!o 
específica a tanto: arts. 11, 19 e 20. Pelos mesmos critérios já invc;>ca
dos antes, deve-se entender que, se pretendesse ver a matéria regulada 
por decreto ulterior, o art. 45 da Lei nQ 6.001/73 o teria afirmado, 
expressamente. 

A esta altura, nlo será temerário afumar que o legislador nlo 
quis cometer dois atentados l Constitui~lo no mesmo artigo ... 

Ressente-se, assim, o Decreto nQ 88.985 /83, de dupla inconsti
tucionalidade, material e fonnal. Versou sobre o que lhe escapa l 
competencia, para dispor o que estava proibido. 
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Sobre a observancia do devido proceao legislativo, como pres
suposto da legalidade das normas, afuma Hely Lo pes Meirelles: 

o processo 1e·g¡s1ativo, tendo atualmente oontomo 
comtitucional de observAncia obrigatória ( ... ) tor
nou-se paaível de controle judicial para resguardo 
da legalidade de sua tramit~o e legitimidade da 
elabora~o ~ lei ( ... ) o JudicWio ( ... ) pode e 
deve verificar se o processo legislativo foi atendido 

. em sua plenitude, inclusive na tramita~o regimen
ta!. Deparando infrlngencia l Constituí~, l lei ou 
ao regimento, compete ao Judiciário anular a deli
bera~lo ilegal do Legislativo para que outra se 
produza em fonna legal (Direito AdminiStrativo 
Brasileiro, 9~ ed., Slo Paulo, Ed. Revista dos Tri
bwiais, pág. 597). 

Aplicével o raciocinio as elabora~s do ll.egislatiw, muito 
mais o é as do Executivo, mormente na espécie, caraCtenzada por 
solar ilegitimidade. 

Por isso s6, chega-se i concluslo que importa ao presente pare
cer. 

Qualquer portarla que venha a ser expedida, com o propósito 
de regulamentar o já pretenso regulamento, oontagiar-se-á, irremedia
velmente, das teratologías congénitas ao Decreto nQ 88°.985/83 e aos 
arts. 20, § 1 Q, f, e 45, § § 1 Q e 2q, da Lei nq 6.001 /73: será um terceiro 
sedizente instrumento legal, visceralmente nulo, como o slo as dispo
sit;oes que lhe deem suporte. 

Nestas condi~s, nlo é demais advertir que 
O Estado responde civilmente pelo dano causado em 
virtude de ato praticado com fwidamento em lei 
declarada inconstitucional 

como o decidiu o STF, através da 1 ~ Tunna, no R. E. nQ 8.889, 
relator o Min. Castro Nunes (RDA 20/42). 

Retomando, aqui, oportuna afirma~o do ilustre colega Dr. 
Dalmo Dallari, ~rbalizada na reunilo do dia 27 de agosto, e afoita
mente contestada por funcionários da FUNAI, reoorde-se que 

As leis e atos inconstitucionais podem deixar de 
ser cumpridas pelas autoridades respmsá~is por 
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sua execuyao ( ... ) que assim os considerem, 
devendo em tal caso, solicitar imediatamente a 
representayao de inconstitucionalidade do Procu
rador competente (Hely Lopes Meirelles, ob. cit., 
pág. 602). 

Este entendimento é pacificamente sufragado pelos tribunais : 
vejam-se, por exemplo, RTJ 2/386 e 3/760; RDA 42/230, 59/338, 
76/51 e 97 /116, todos ac6rd:Ios do STF. 

O Parecer poderia ser encerrado aqui; está satisfeito o seu objeto. 

Mas, além de um conteúdo e de urna forma, as leis devem 
atender a requisitos maiores, situados além do direito positivo. Sem 
escorregar para o jusnaturalismo, detenhamo-nos ligeiramente nos 
princípios legitimadores das normas legais e dos atos da adminis
traya:o. 

Toda lei ( em sentido amplo) em si considerada, deve ser legí
tima, isto é, fundar-se no que é justo e no consentimento. O justo, 
para Vicente Rao, consiste em manter igualdade entre os que nela 
incidem, e dar a cada um o que é seu (O Direito e a Vida dos Di
reitos. Sao Paulo, Max Limonad, 1952, vol. 1, pág. 318). Ou, 
como formulou Sfo Tomás de Aquino, consiste em atender ao bem 
comurn (Surnma Theologica, 1,., 2~, XC, art. 4<.>). O consentirnento 
diz com o sujeito primeiro do poder de legislar, o Povo, como nossa 
Constituiyao, embora outorgada, nao se atreveu a deixar de consignar 
(§ 1 Q do art. 1 <.>). 

Após mais de quatro séculos de brutal opressao e massacre 
constante, estaremos sendo apenas tímidos se dissermos que a jus
teza de qualquer lei atinente aos índios fica caracterizada se for sua 
inten~o, ou resultado necessário, somente o contribuir para a 
interrupy~ deste doloroso processo. Como o especifi~ º. Pa~ecer 
Antropológico, ao qual nos reportamos, gravar os temtónos in~í
genas com a possibilidade de ali se exercerem, por terceiros, atividades 
de minera~o, é condenar as comunidades índias envolvidas a revi
verem as catastr6ficas conseqüencias anteriormente a elas impostas 
pelos ciclos do ouro e da borracha, quando seu extermínio atingiu 
os nfveis mais alarmantes. Esta, evidentemente, Dio é a finalidade 
desejada - pretendamos assim - pelo legislador; mas, no caso dos 
dispositivos em exame, é resultado inevitável. 
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Isto macula de ilegitimidade tais normas. E, na oportuna ~lo 
de Hely l.opes Meirelles, o agente administrativo deve fazer a distin
~o entre o bem e o mal, nfo podendo desprezar o elemento ético 
em sua conduta (ob. cit., plg. 61). A atividade administrativa, sempre 
que prescindir do elemento moral, torna-se ilegítima (ob. cit., pAg. 
62). A pr6pria jurisprudencia já fixou que o exame da legalidade dos 
atos da administr~o inclui verificar a sua conformayfo com a moral 
administrativa e como interesse coletivo (RDA 89/134). 

Entre os clássicos, Hauriou já advertia que 
A Administr~ao eleve agir sempre co~ boa fé, 
porque isto faz parte da sua moralidade (Droit 
Administratif, Paris, 1926, pág. 197). 

Ausente este princípio básico, o ato expOe-se a anulayao, inclu
sive pelo Poder Judiciário, no exercício do controle da legalidade dos 
a tos da administrayao (Hely l.opes Meirelles, ob. cit., pág. 592 e 593). 

Do exposto, concluí-se ser dever do administrador recusar-se a 
pratica de atos potencialmente lesivos a integridade físico-cultural 
dos Povos Indígenas. Na esfera da competencia do Presidente da 
FuNAI, deve recusar-se a expedi~io de qualquer portarla versando 
sobre minerayao em terras indígenas, louvando-se nos argumentos 
jurídicos aqui expendidos. 

É o Parecer. 

11. ANÁLISE CRfrICA DO DECRETO N9 88.985/83 E DA 
MINUTA DE PORTARIA QUE O REGULAMENTA. PARE
CER ANTROPOLÓGICO. 

1 - Prólogo 

Analisar criticamente a Minuta de Portarla que regularnenta o 
Deaeto n<.> 88.985, tomand<>a em si mesma e considerand<>a como 
algo único e acabado é impossível, porque se~ texto deco~e dos.di5?<: 
sitivos daquele Deaeto. O estudo analítico terá, poJS, de madir 
inicialmente sobre o diploma legal maior, para depois se deb~ 
sobre o que a Minuta pretende estatuir. 
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.. 2 - Resumo temático do Decreto "'188.985 (10/11/1983) 

No que tem de essencial e capaz de provocar conseqüencias 
sobre as populayOes e sociedades indígenas, o Decreto em causa pode 
ser resumido aos tópicos seguin tes: 

1 Q - Regulamenta a explorayao de riquezas minerais em terras 
indígenas ou presumivelmente habitadas por índios; 

2Q - Reserva aos indígenas a explora~o das riquezas existen
tes no solo de suas terras, a través de garimpagem, faisca?o e ca ta, 
isto é, através de meios nao mecanizados ; 

3Q - Permite a concessao de autorizayOes de pesquisa, e de 
lavra mecanizada, de minerais estratégicos para a seguran9a e desen
volvimento do país, normahnente a empresas estatais da administra9ao 
federal e excepcionalmente a empresas privadas nacionais; 

4Q - Permite a utiliza9ao de mao.de-obra indígena pelas em· 
presas mineradoras, condicionando-a a capacidade de trabalho e ªº 
grau de acultura~lo dos indios, pondo-os ao abrigo da legisla~!o 
trabalhista e de previdencia social, vedando a discrimina~o étnica 
entre trabalhadores ; 

SQ - Estipula o papel da FUNAI na autoriza9ao e fiscaliza?o 
das lavras empresariais, quanto a prote?o dos direitos e interesses 
dos indígenas, a saber: 

a) garantir aos índios o direito de garimpagem, faiscay~O e 
cata, orientando a comercializay_ao do produto; 

· b) reverter os resultados económicos da lavra, as indeniz~Oes, 
e a renda que as empresas pagam pela ocupa~ao do solo, em benef í
cio dos índios e suas comunidades; 

e) estabelecer normas para salvaguarda do bem-estar dos 
índios, de sua cultura e do patrimonio indígena, assim como obrigar 
as empresas a medidas acauteladoras para a preserva~ao da cultura 
indígena; 

d) suspender a pesquisa ou a lavra empresarial quando estas 
causarem prejuízos ~ cultura indígena, sem direito a indeniza?o 
por parte das empresas. 

3 - Resumo temático da Minuta de Portarla da FUNAI regula
mentando o Decreto nQ 88.985. 

Cingindo.se ls disposi~s ~ Decreto, a Minuta de Portarla 
desenvolve-as, pormenoriza ou restringe-as do modo abaixo resumido 
e apresentado, quanto possível, na mesma ordem que adota o ítem 2 
desta anüise, como fito de o complementar. 
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1 Q - Acolhe as diaposi~ sumari1.adas no ítem 2, 1 Q, excluin
do a posstbilidade de conceder assentimento para explora~o em 
áreas com Indios recém-contatados ou em processo de atr~o. Com 
isso nfo excluí, implícita ou explicitamente, a concesslo de assenti· 
mento para úeas presumivelmente habitadas por silvícolas (Decreto 
nQ 88.985, Art. 4), ou seja, aquelas com indios isolados ou que 
presumivelmente o sejam; 

2Q - Centra-se sobre a regulamenta~o das pesquisas e Javru 
empresariais, acolhendo as disposi~s do Decreto quanto l reserva 
de garimpagem, faisca~o e cata aos Indios. Nada especifica sobre 
estas últimas atividades, nem regulamenta a interven~lo da FUNAI 
na comercializa~lo do produto; 

3Q - Estabelece os seguintes principios para a concesslo dos 
assentimentos prévios: 

a) slo núnerais estratégicos nece~ários aseguran~ e desenvol.; 
vimento: cobre, zinco, fosfato, estanho, carvfo, enxofre, fluorita, 
chumbo, ~erais de pegmatito, ouro, minerais radiativos, eoutros,, 
a serem definidos pelo DNPM; 

b) só terlo consentimento para explor~o empresas que ope
rem com lavra mecanizada; 

c) normalmente o assentimento será concedido a empresas 
estatais da administra~io federal; excepcionalmente a empresas pri· 
vadas nacionais; 

d) a excepcionalidade será caracterizada por: tratar·se dos 
minerais definidos na alínea a) acima; tratar-se de empresa habilitada 
e com prévia e reconhecida experiencia de minera~lo; 

4Q - Acolhe, sem pormenorii.ar, o Deaeto quanto l utiliz~o 
da mao.de-obra indígena pelas mineradoras; 

-SQ - Discrimina as obriga~Oes da FUNAI na defesa dos direitos, 
interesses, bem-estar, cultura e patrimonio indígenas: 

a) garantir aos indios a garimpagem, faisca~lo e cata, com 
exclusividade; 

·b) acordar com as empresas a indeniz~o das benfeitorias e a 
renda pela ocupa~lo das terras indígenas; destinar, preferencia/mente, 
os pagamentos feítos A comunidade indígena do território onde 
esteja a concesslo; assegurar A comunidade indígena participa~o 
percentual variável, conforme o teor do minério, sob a produ~o da 
área concedida. Os pagamentos serlo depositados no Banco do Brasil, 
em Brasília, a conta da Renda d~ Patrimonio Indígena; prev!em-se 
recolhimentos a favor da comunidade indígena pelo órglo tutelar, 
sem especificar como - sendo pennitido supor que da forma indi
cada antes; 

c) indicar funcionários que fiscalizem os trabalhos, para: 
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impedir a pesquisa ou lavra nos ríos essenciais aos silvícolas; evitar a 
polui~o do ar e da água, o extravio das águas e fazer drenar as que 
possam causar danos e prejuízos; levar ao conhecimento da FUNAI 
fatos que afetam o patrimonio ou o bem-estar dos indios, para que 
ela responsabilize a empresa realizadora cia pesquisa ou lavra; obrigar a 
recompor e reflorestar o terreno lavrado, salvo quando tecnicamente 
inviável ; vedar aos funcionários da empresa o ingresso nas aldeias~ o 
transito, a ca~, a pesca e a coleta na área indígena externa A de ope
ra~o empresarial ; preservar o estado sanitário na área de minera~o , 
e higidez de ~us trabalhadores; reprimir o uso de bebidas alco6licas 
nessa área e em suas servidoes; 

d) suspender os trabalhos de pesquisa ou lavra quando verifi
cados prejuízos A cultura indfgena, de comprovada responsabilidade 
da empresa; exigir desta o reconhecimento de ser descabida indeni
i.a9a:o quando obrigada a suspender os trabalhos de pesquisa (nao 
menciona o caso de suspensa:ode lavm, que ficaria, conseqüentemente, 
passível de indenii.a~o, restringindo com isso a abrangéncia das 
disposi~oes do Decreto, Art. 7, § 29 que se refere a suspensao dos 
trabalhos em tennos genéricos); 

69 - Estipula o procedimento da FUNAI na tramita9a:o e 
deferimento dos pedidos de autoriz~áo para pesquisa e lavra, e as 
obriga<;oes das empresas para coin ela: 

a) a FUNAI dará ou n[o assentimento prévio A autoriza<;ao 
de pesquisa e concessao de lavra mediante requerimento ao Presi
dente da FUNAI que decidirá a vista de possíveis informa<;oes da 
empresa requerente ou do DNPM; 

b) a FUNAI designará funcionários para acompanhar os 
trabalhos; 

c) a FUNAI decidirá, a seu critério, dos casos excepcionais 
envolvendo empresas privadas; 

d) a FUNAJ autorizará ou na:o a utiliza9a:o de mao-de-obra 
indígena; 

e) a FUNAI receberá, "a conta da Renda do Patrimanio Indí
gena", os recolhimentos devidos ao órga:o tutelar ou As comunidades 
indígenas; 

f) a FUNAI destinará, pref erencialmente, os valores pagos 
em raza-o do contrato firmado coma empresa, A comunidade indígena 
da área concedida; 

g) a FUNAI terá suas despesas com montagem de infra-es
trutura local, manuten9a:o e transporte de servidores custeadas pela 
empresa pesquisadora ou concessionária da área de lavra específica. 
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4 - Efeitos previslveis da aplicafii:J do Decreto n<! 88.985 de 
10/11/83 

O Decreto em causa caracteriza-se por urna preocupa9fo cen
trada na abertura de todas as áreas indígenas do país A explora9fo de 
seus recursos minerais por empresas de grande porte capazes de 
investir e realii.ar trabalhos A escala industrial. Neste contexto, a 
reserw da garimpagem, faisca9ao e cata aos povos indígenas aparece 
como algo que, para o legislador, é urna coisa meramente adjetiva. 
Nao obstante ter de centrar-se a análise sobre o aspecto crucial do 
Decreto, ou seja, sobre a explora9a:o industrial, a questfo do outro 
tipo de extra~o mineral tem de ser levada em conta, por seu impacto 
diferenciado sobre as popula9oes índias que possa alcan9ar. 

Ao determinar as terras indígenas sobre as quais incide o que· 
estatui, o Decreto na:o distingue entre as que sio comprovadamente 
habitadas por indios e as que presumivelmente o sao; assim, toma 
indiscriminadamente vulneráveis ao choque da minera~ao todos os 
territórios de povos tribais, isolados ou nao isoJados em rela~fo ~ 
sociedade nacional, adotando basicamente urna perspectiva econo
micista em rela9ao ao problema, e ignorando. as conseqüencias 
antro¡:,ologicamente previsíveis desse mesmo choque. Cumpre, 
portanto, examinar essas conseqüencias detidamente, partindo do 
principio de que é impossível considerar atomisticamente a questoo; 
isto é, de que urna perspectiva teórica globalii.ante se toma impe
rativa, de modo a encarar as popula90es indígenas e os e~istemas 
de seus territ6rios, a que se adaptam sócio-cuhuralmente, como 
sistemas que, funcionalmente integrados, formam um todo indisso
ciável. Assim, medidas pontuais de prote91<> aos interesses indígenas, 
como as que o Decreto considera, tomam-se inócuas, porque 
informadas por urna perspectiva atomii.ante e individualista, exata
mente oposta A visa<> globalizante e sistemica que se impOe no trato 
do problema. 

Enquanto isoladas, as popula90es e sociedades indígenas 
formam com seu ambiente natural - bi6tico e abiótico - um sistema 
em equilíbrio dinamico, de irnediato perturbado peJa introdu~ao de 
quaisquer elementos que lhe sejam externos, como é o caso de 
empreendimentos mineradores, que consigo trazem um contingente 
humano inteiramente alienígena, portador de popula9oes de germes 
patogenicos estranhos As popula~s indígenas; e portador, ta1nbém, 
de formas de organiza91<> social e economica que operam com meios 
técnicos e a~io sobre o ambiente capaz de alterar radical e irreversi
velmente o sistema ecológico anterior. No prirneiro momento é 
previsível que a inclusao de urna popula~lo humana nlo-índia reper-
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cuta. em tres. níve~s diferentes. No primeiro, a s.imples presen~a do 
contingente 1ntrus1vo elevará a densidade demográfica de qualquer 
território dado, o que tenderá a aumentar a probabilidade, ou a 
intensificar a freqüencia dos contatos, e, no caso destes serem hostis, 
dos conflitos entre os grupos tribais; e também entre estese a popu
la~ao civilizada presente, ou seja, a das mineradoras e/ou suas equipes 
de pesquisa. A própria pressa-o demográfica tenderá a gerar compe
titrao pelos recursos naturais existentes, e isto a favorecer os . ' 
antagonismos intertribais e interétnicos. Ambos os fatores lesario as 
popula~í>es indígenas, quer por lirnita~á"o de acesso a recursos 
escassos, quer pelos efeitos psicológicos e físicos derivados das 
tensOe~ surgidas. Estas poderlo abrir - e tem - historicamente 
aberto - caminho a estados de guerra latente e intennitente, devida 
a viola~a-o dos territórios tribais, com baixas tanto entre os nao-índios 
como entre os indios. Sempre que isso tem ocorrido os mais preju
dicados s~o os últimos, pelo seu contingente demográfico menor, 
pela sua menor capacidade de enfrentar o poderlo adverso, e pela 
sua ihferioridade em tecnología bélica. 

No segundo nivel, será a integridade bi6tica das popula~óes 
indígenas a ser afetada. Estabelecido um contato direto, ainda que 
esporádico ou ocasional, como na captura de um prisioneiro branco, 
ou mesmo indireto, como na contamina~áo das terras ou rios, há 
imediata e inevitável possibilidade de transmissa-o de gennes pato
genicos da popula~ao branca as popula~óes íridias, com os 
conseqüentes surtos epidemicos. Dada a falta, entre os índios, de 
resistencia organica adquirida contra as doentras próprias dos 
brancos, as taxas de morbidade sao sempre altíssimas - chegando 
freqüentemente a 100% -, e as de letalidade altíssimas também. 
Assim, serao cumulativos os efeitos das epidemias e os das baixas em 
choques guerreiros, com os prirneiros sendo a causa primária de 
processos depopulativos devastadores. Isto é capaz de levar povos 
inteiros a extin~áo, como repetidamente se tem verificado: mesmo 
quando houve assistencia médica rigorosa, foi impossível evitar eleva
das taxas de mortalidade (vide, por exemplo, a epidemia de sarampo 
no Alto Xingu de 1954: pereceu cerca de 25% da popula~ao). 

No terceiro nível, estaráo os efeitos ambientais da própria 
atividade de pesquisa ou lavra que desencadeia variados proce~os 
de disruptrao ecológica. Por exemplo, a abertura de trilhas para 
aparelhagem e a seqüencia de explosOes da prospe~ao sísmica de 
hidrocarbonetos afetarao a cobertura vegetal e os hábitos de alimen
ta~ao, reprodu~ao e de ambula~ao da fauna, f onte essencial de prote í-· 
nas para os indios. Com maior razá'o, a lavra - qualquer tipo de lavra, 
mormente mecaniz.ada - terá efeito mais profWld.o sobre o seu 
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ambiente, que nao pode ser reduzido a simples contamina~ao do ar 
ou da água. Qualquer interven~ao num eco sistema o altera como um 
todo, em suas interrelatr0es funcionais e, ao fazé-lo, afetará direta ou 
indiretamente os povos indígenas que dele extraem seus meios de 
vida. E há poluentes que, liberados no ar ou nas águas, a eles nao 
ficam limitados: introdui.em-se nas cadeias alimentares, e estas, orga
nizadas em redes, se encarregam de conduzir os elementos nocivos 
a faWla e a flora, acabando, assim, por atingir o homem. Se este for 
um hornero tribal, e sobretudo um hornero tribal isolado, estará 
drasticamente limitado para se defender ou minimizar as conseqüen
cias. Isto está, a saciedade, demonstrado . por exemplos históricos e 
insist~r, por via legal, em perpetuar o erro é condenar a morte, ou a 
graves lesc)es org3nicas, demqµáficas ou sociais os pcwos qw pa ele sa-o 
at~gidos. Porque, cumulativamente também, as alter~óes que se 
venficarem a nível demográfico se refletirao sobre o nível social, pois 
a organiza~a-o de urna sociedade terá de se reajustar As mudantras 
profundas verificadas em sua base demográfica. Isto supondo que ela 
tenha tempo de se reajustar. Além disso, a disrup~a-o do ambiente 
economicamente explorado exigirá modifica~es técnicas ou econo
micas para enfrentar as novas condi~í>es, e estas, irao de novo incidir 
sobre a estrutura social. 

Estando os povos indígenas em contato direto e mais ou me
nos constante com os mineradores e pesquisadores, a todas as 
conseqüencias bi6ticas e sociológicas já previstas, virao juntar-se 
resultados de ordem económica e aculturativa. Novos hábitos de 
consumo, necessidade de acesso a bens produzidos fora do ambito 
da tribo, gerarao a necessidade de produzir bens para troca, ou 
trabalho para o mercado, e com isso romper. a auto-suficiencia da 
economía indígena. Tais necessidades e ruptura condui.em a desviar 
para outras atividades economicas trabalho imprescindível a prod~fo 
de bens essenciais ao consumo - alimentar e outros - , e com i~o a 
reduzir a produ~ao dos mesmos. Assim, a dieta indígena acabará 
drasticamente afetada e com ela a higidez dos indios e sua capaci
dade de resistencia as doentras do contato. Perturbado estará, 
igualmente, o conjunto de atividades produtivas ou cerimoniais 
exigidas para mantero funcionamento da sociedade. Portanto neste , 
ponto nlo há como falar de respeito As culturas indígenas, se as pró-
prias condi~0es que lhes forem impostas levam A sua progressiva e 
inelutável desorganiza~o e colapso. 

Mais grave é, ainda, a mudan~a gerada pela disposi~lo que 
permite usar os indios como mio-de-obra assalariada pelas empresas, 
pois o Decreto a equipara a nacional~ tanto quanto A sua destina~ao 
quanto as suas garantías legais. Com isso, nlo atende A realidade 
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" específica das sociedades indígenas, nem As características ger3:is das 
situa~0es de contato. Nao basta, como detennina, que se leve "em 
conta a capacidade de trabalho e o grau de acultura~o do silvícola". 
Semelhante enunciado prova a estreita perspectiva individualista -
allás, pr6pria ao direito brasileiro - em que se move o Decreto, que 
nao se dá conta de que, para além da capacidade individual de 
trabalho e do grau de acultura~ao do índio, há em jogo quest0es 
fundamentais de ordem estrutural. Capacidade de trabalho o índio 
sempre a teve e terá, e dada a distancia cultural entre sua tecnologia 
e a da sociedade a que pertencem as mineradoras, ele a terá para as 
tarefas menos especializadas, situadas na base da hierarquía empresa
rial, mais duras e mal remuneradas e, por isso mesmo, mais vulneráveis 
e\ explora~ao. lsto equivalerá a urna discrimina~o de fato, sem que a 
ela possa obstar o dispositivo legal que declara "vedada a discrimina~ao 
entre os indígenas e demais trabalhadores" . For~oso é também 
reconhecer que mesmo com limitado grau de acultura~ao, poderá ser 
o índio situacionalmente compelido a aceitar essas tarefas, desde 
que, por exemplo, para cavar bastará que disponha do conhecimento 
lingüístico necessário a entender as ordens que lhe sejam dadas ; e 
talvez, até, de menos que isso ... 

Mas o que está em jogo nao sao aquel es do is f atores e sim o 
fato de que, para se assalariar o índio em regime de trabalho indus
trial, terá de abandonar suas tradicionais atividades de subsistencia, 
sociais e cerimoniais, pois só assim poderá dispor do tempo integral 
que aquele trabalho exige. Com isso, estará definitivamente lan~ado 
no mercado, e, dados ~ níveis de remunera~ao vigentes para 
trabalhadores nlo especializados no mercado nacional, lan~do simul
taneamente em níveis de renda, monetariamente aferidos, que o 
pOem com sua familia abaixo do mínimo necessário a sobrevivencia. 
Isto porque, vendendo sua for~a de trabalho, terá de obter por via de 
mercado seus elementos para subsistir. Assim, o esfor~o dele exigido 
aumentará, e, concomitantemente, diminuirá o retomo obtido em 
troca, pois a experiencia prova que, se as economías indígenas 
atendem a contento e mantero o bem-estar dos índios, a economía 
de mercado, na atual estrutura e con juntura brasileiras, de forma 
alguma atende as necessidades vitais mínimas dos grupos envolvidos. 
Haja vista as altas taxas de mortalidade infantil entre os segmentos 
mais desprovidos da sociedade nacional. Fica, pois, demonstrado 
que a utiliza~ao de mao-de-obra indígena, que o Decreto dá por 
desejável, é, única e exclusivamente, lesiva aos direitos, interesses e 
bem-estar dos índios. Diante disto, a men~lfo, pelo Decreto, de 
medidas acauteladoras em sua defesa caí no vazio, pois, no que 
dispüe e em seus efeit~ previsíveis, ele é inteiramente contraditório 
e revela desconhecimento de causa por parte de seu redator. 
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Com a permissáo de utilil.ar o trabalho indígena nas empresas 
mineradoras, o Decreto potencialmente reduz o índio i condi~lo de 
assalariado na explora~o das riquezas de suas próprias terras, utili
zando meios de produ~o que lhes do estranhos. Desse modo, 
consuma no plano normativo, e tenderá a consumar na prática, a 
dissocia~ao entre a f or~a de trabalho ind'ígena e seus meios de pro
du~ao e a matérias-primas tradicionais, para conjugá-la, por vía do 
capital das empresas, a meios de· produ~lo que nao lhe pertencem e a 
matérias-primas que serfo por ·outrem apropriadas. Assim dispondo, 
o Decreto torna legal, em rela~o aos índios, um emprego de sua 
f or~ de trabalho com as nítidas características de urna estrutura de 
explora~ao colonial. Isto porque incide sobre territórios e popula~es 
de sociedades dominadas e etnicamente diferenciadas em benef ício 
de setores dominantes da sociedade colonizadora. Tal fato é inacei
tável e contraria toda a tradi~lo legislativa republicana em defesa 
dos povos indígenas. 

Já a garimpage~ faisca~o e cata, exercidas exclusivamente 
pelos índios, na'o é t!o nociva quanto o que acima foi analisado. 
Isso porque, embora acarrete mudan~s na economía, organiza?o 
do trabalho e modos de vida dos índios, esse tipo de atividade poderá 
ser por eles mesmos compatibilizado com as suas outras exigencias 
de aloca~fo de trabalho e recursos, e, portanto, parcialmente posto 
sob controle. Mas, num caso e noutro, cumpre nao esquecer que a 
extra~ao de minerais sofre as injun~es do mercado cujas flutua~es 
se refletem na remunera~ao individual dos indios (n~ garimpos e 
assemelhados) ou no nível de emprego de sua for~a de trabalho. Em 
tais casos, e para cada sociedade indígena, isto se traduzirá numa 
baixa da renda individual ou, mais grave, de eventual liber~fo de 
for\=a de trabalho que n§o terá alternativas locais de mercado de 
trabalho, sem ter, em contrapartida, como regressar de súbito ll sua 
antiga economía: porque, como se viu, especialmente no caso de seu 
emprego assalariado, essa economía se terá desorganizado por causa 
mesmo desse emprego. E rifo pode ser subitamente reativada, porque, 
ajustada aos ritmos ecológicos e sazonais de seu ambiente , destes 
depende para existir. 

Perante tudo isso, sao distanciadas da realidade e inócuas por si 
mesmas as disposi~es relativas ~ prote~fo a ser dada pela FUNAI no 
caso da pesquisa e lavra empresarial. Dete~inar que se pague indeni
za~oes, rendas e participa~0es nos lucros, é adotar urna perspectiva 
etnocentrica e economicista, que tudo interpreta em fun~o das regras 
de urna economía monetária - que nfo se aplicam, em absoluto, As 
economías de subsistencia indígenas, ainda que modificadas por 
algum tipo de articula~ao como mercado. As ind~ (que o 
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Decreto nfo explicita sobre que incidem, nem sobre que f onna 
material serao pagas, dinheiro, terra ou produtos) que significado 
real terllo face ! destruiyao maci~ que a aplica9ao do Decreto faz 
prever, e que foi já descrita? Classificadas nesse diploma legal como 
indeniza~es, elas na verdade nao indenizariam a totalidade do mal 
causado de modo compatível com os interesses de cada um dos 
povos atingidos. Na:o há, tampouco, tenno de compara9ao entre os 
prejuízos causados pela ocupa~o pura e simples do solo indígena, e 
a renda por ela paga, urna vez que renda nfo é categoría vigente em 
economías tribais, e aqueles prejuízos tendem a tomar-se catastró
ficos. O mesmo se aplica a participayao no produto da minera~o : 
silo incomensuráveis as grandezas qualitativa e quantitativa da 
destruiyao causada, e a avaliá~o quantitativa e monetária de sua 
compensayao. 

Por fim, suspender trabalhos de pesquisa ou lavra em nada 
alterará o que foi dito, ainda que haja da parte da FUNAI a vontade 
e a for9a política necessárias para tanto - coisa de que é legítimo 
duvidar, face aos desafios com que se defronta sem exito, e que lhe 
sao diariamente lanyados no referente as terras indígenas. 

Por outro lado, cumpre sublinhar a preocupa~o do Decreto 
com os prejuízos a cultura indígena, quando ele provocará outros 
que ignora e sao bem mais graves, incidindo sobre a ecologia, a 
demografia, a econonúa e a organizayao so~ial dos povos a tingidos, 
sem que por isso a cultura seja poupada. E essa urna preocupayao 
culturalista que se tomou leitmotiv de toda a legisla~o indigenista e 
que acaba, em última análise, por servir apenas para encobrir urna 
falta de conhecimento especializado e seguro . Falta essa que, regra 
geral, tem informado a tentativas de legislar em relayao aos índios. E 
falta essa também que é urgente corrigir. 

Face a todo o exposto, impae-se concluir que o Decreto é 
injusto em seus efeitos cientificamen te previsíveis, internamente 
contraditório no que diz respeito aos indios, e incompatível com a 
legislayfO maior que pae a coberto da proteyao tutelar da Uniao seus 
interesses e be~-estar. E concluir, portan to, que deve ser substituido 
por instrumento compatível com urna política indigenista cujas 
linhas mestras sao dadas pelo Estatuto do (ndio, pelo Código Civil e 
pela Constitui~o Federal. 

5 - Ef eitos complementares previsiveis da Minuta de Portarla 

Analisados os efeitos já tomados possíveis pelo Decreto 
nQ 88.985, cabe agora passar ~ análise dos efeitos complementares 
que .a Minuta traria, se aprowda e posta em execu~o. Em termos 
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gerais, verifica-se que ela padece dos mesmos vícios atonúzantes e 
individualistas - no sentido jurídico do termo - já encontrados no 
Decreto, mas acrescenta-lhes outros, que freqüentemente agravara o 
fora anteriormente disposto. 

No ítem 19 de seu Resumo, é inconseqüente proibir a conces
sao de assentimento em áreas com índios recém-contatados e em 
processo de atra~o, e, ao mesmo tempo, nacta dizer quanto aos 
índios isolados que, "presun,tlvelmente", devam existir em áreas 
"presumivelmente habitadas por índios". Semelhante reda~o só 
pode indicar que abstrusamente o redator considerou que, estando 
isolados os índios, estariam imunes as conseqüencias deletérias da 
presenya de civilizados. ~ exatamente o contrário que ocorre, como 
ficou demonstrado, pois os efeitos ecológicos fazem-se sentir através 
dos mecanismos eco-sistemicos, haja ou na:o contato entre as popu
la9~es humanas em causa. Isso é tanto mais mareante porque 
epidemias - como a gripe espanhola no come~o do século - podem
se difundir de tribos em contato para outras que jamais hajam visto 
um branco e dizimá-las; coma agravante de estarem fora de alcance 
para qualquer atendimento médico. Será entre estas que as mais altas 
taxas de letalidade epidemica devem ser espera~s e efetivamente 
ocorrem, tomando extremamente provável sua extin9!0. Tal erro é 
inaceitável, em Portarla como a da Minuta em pauta. 

No ítem 3Q do mesmo Resumo, ao definir os núnerais estra
tégicos - que, diga-se, estao já definidos em urna listagem oficial do 
DNPM - enumera-os e acrescenta: "e outros". Com isto, e dada a 
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latitude do termo "estratégicos", todo e qualquer mineral pode ser 
classificado como tal, desde que essencial nao importa a que indústria, 
desde que ocupe posiyao relevante na economía do país - da qual 
depende sua seguranya e desenvolvimento. Portanto, ali deverá_ ler-se 
que onde há minerais, sejam quais forem, será possível a pesquisa e a 
lavra empresarial. Como vimos, esta restri~ao estipula que s6 entrará 
nas áreas indígenas aquele tipo de explorayao mineral que mobiliza 
maiores contingentes humanos com rígida organiza9a<> e com grande 
capacidade de alterar o ambiente provocando a sua disrupyao. Neste 
ponto, os únicos beneficiados serao as empresas mineradoras, com 
correspondente prejuíZ9 para os territórios e povos indígenas. 

Ainda no mesmo ítem, a Minuta incide em estranha conce~ao 
de excepcionalidade. Ao caracterizar a excepcionalidade da conces
sao de assentimento prévio a empresas privadas, dá como típicas da 
excepcionalidade condi~aes estritamente idénticas as que exige para 
as empresas estatais : que os minerais sejam os mesmos da lista consi
derada estratégica pela Minuta, e que a empresa tenha prévia e 
reconhecida experiencia de minera~o. E s6. Porque ambas sa"o 

53 



nacionais, e só diferem entre si pelo fato de pertencerem ao Estado 
ou a iniciativa privada. Oeste modo, a Minuta alarga as disposic;Qes 
do Decreto, e torna a excepcionalidade igual a nonna: quer dizer 
que, surpreendentemente, acaba por legislar ao contrário da lei maior 
a qual se subordina. Sabendo-se a fraca possibilidade que a FUNAI 
tem de efetivo controle sobre os desregramentos praticados em áreas 
indígenas, e o imenso poder economico e político que sustenta tais 
empresas privadas, pode-se dar como assente que ela nio teria meios 
de evitar que, em áreas indígenas, estas se conduzissem a seu bel-prazer. 

No ítem 49 do Resumo, fica patente que a Minuta nao aprecia 
na devida conta tudo aquilo que pode resultar do emprego da 
mao-de-obra indígena na minera9ao. Só por isso, a Minuta se torna 
imprópria por ignorar a mais profunda e radical transformai;ao que o 
Decreto tem a capacidade de levar as sociedades indígenas, tornan
d~as fonte e reserva de ma~de-obra barata num sistema estrutu
ralmente colonial, com a agravante de o exercício desse colonialismo, 
conforme a letra da lei, acabar nas maos de empresas preferencial
mente do Estado - do mesmo Estado que leis maiores obrigam a 
proteger e promover o indígena, e nao a transformá-lo em instru
mento dos seus próprios desígnios economicos. Apenas isto já 
caracteriza a Minuta, a semelhan9a do Decreto, como irreconciliável 
com o exercício da tutela protetora. 

Além disso, ao estipular as obriga9oes da FUNAI para minorar 
os efeitos da abertura das áreas indígenas a minera~o, a Minuta nao 
restringe de modo substancial os possíveis resultados nocivos sobre 
as popula9oes indígenas, como antes ficou dito e examinado. Por 
exemplo, considera os rios como essenciais, mas esquece que agir 
no leito de um rio significa perturbar potencialmente toda a hacia a 
que ele pertence, e isto nao só a vazan te: peixes que se desloquem 
rio acima, de trechos poluídos para outros que nao o sejam, e para os 
afluentes sao capazes de levar consigo elementos de contamina9ao 
para as redes alimentares do ecossistema. Noutro ponto, aplica o 
conceito de indeniz.a9ao tao s6 aquela devida por benfeitorias preju· 
dicadas ou destruídas; mas esquece que as matas e rios com seus 
recursos naturais nao sao benfeitorias, e que sao eles que sofrem mais 
sérios prejuízos com a minera9ao. A ser válida a indeniza~o - cuja 
crítica f oi fe ita anteriormente - , ela o seria com mais raza o por esses 
recursos naturais do que pelas dispersas benfeitorias que os índios 
possam ter em seu território. lndenizar apenas as benfeitorias re
dunda, na verdade, em eximir as empresas de indenizar pela maior 
e mais relevante parcela dos prejuízos provocados. Pelo que se viu, 
também as restri90es ao transito e utiliza9ao das áreas externas a 
minerada sao pouco menos que nada, por todos os motivos expedidos 
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ao analisar o Decreto. Também nllo se entende a exclusiva preocu
pa9ao com os prejuízos a cultura indígena quando há outros mais 
sérios e que lhes s!o anteriores, senao cronológica, pelo menos 
logicamente; foi visto, igualmente, que manter condi90es sanitárias 
na área de núnera~o n!o é o bastan te, porque urna simples exce9lo 
ou imprevidencia seria suficiente para anulá-las e infligir aos índios 
golpes mortais. 

Por fim, há que ressaltar na Minuta a recorrencia de disposi
tivos que tendem a refor9ar o poder discricionário da FUNAI (vide 
no Resumo da Minuta ítem 5Q, b; ítem 6Q, a - g), dand~lhe todo 
poder político de decidir, e sem urna única vez mencionar a partici
pa¡;ao dos povos indígenas em processos decisórios vitais para seus 
destinos. Também os recolhimentos previstos s!o a conta da Renda 
do Patrimonio Indígena, que, como se sabe, nao é, como deveria ser, 
integralmente revertida em proveito dos povos que a geram: no 
máximo, isso poderá "preferencialmente" ser considerado como 
reversível para eles. Sotnand~se a essas disposi90es, a Minuta acaba 
por fazer reverter para a FUNAI "urna parcela equivalente ao dízimo 
previsto"; assim, os indígenas. acabam por ter que. pagar urna espécie 
de imposto indireto pela prote9ao que o Estado lhes deve; Estado 
esse que emana da sociedade nacional que explora terras indígenas 
para atender interesses dela mesma e nao dos índios. Chegou-se aqui 
ao paradoxo perfeito da política indigenista. 

Chegou-se, também, a tentativa de anular de fato e de direito o 
princípio central do Código Civil quanto aos indios, e ao de sua inca
pacidade relativa. Substituindo-se-os por inteiro, fazendo caso 
omisso da vontade dos índios no poder de decis!o, pela Minuta a 
FUNAI arroga-se o direito de sobrepor sua vontade a dos indios. 
Com isso, ela passaria a representá-los como se fossem absolutamente 
incapazes, e nlo a assisti·los na qualidade de relativamente incapazes 
que slo a face do Código Civil. Assim, legalir.ada no plano económico 
urna estrutura colonial, no plano político a Minuta legalizarla a intei
ra submissao dos índios ao poder discricionário do órgáo tutelar. 
Ambas as coisas se complemen~am e sao evidencia patente de urna 
orienta9ao indigenista que conflitua por completo com ajusti9a e com 
os interesses dos índios, e, mais ainda, conflitua com asleis maiores 
que regem a política nacional em rela9lo aos indios. Dessa forma, a 
Minuta cai em plena ilegalidade; e como instrumento ilegal e nocivo 
aos povos indígenas do Brasil deve ser in totum rejeitada. 

6 - Conclusáo 

Por todas as razt'5es apresentadas, este parecer especializado 
considera o Decreto e a Minuta de Portarla como totalmente inade-
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quados a condu9ao de urna política indigenista coerente com a 
realidade pluriétnica do país e com a igualdade e nao discrimina9ao 
que <leve prevalecer entre as diversas etnias que o povoam. Reccr 
menda, portanto, a revoga9ao do Decreto nQ 88.985, de 10/11/1983, 
o abandono da Minuta de Portaria que o pretende regulamentar e a 
substitui9ao de ambos por um outro diploma a nível de lei; diploma 
esse que leve em conta os fatos expostos e tome como objetivo 
precípuo fazer da tutela um instrumento de real beneficio para os 
povos indígenas, levandcros a participa9ao simétrica na sociedade 
pluriétnica que no país se vem construindo há séculos. 

111 - ANÁLISE POLfTICA DO SIGNIFICADO E CONSEQÜ~N
CIAS DO DECRETO PRESIDENCIAL NQ 88.985/83. 

Por que minera~~º mecanizada em área indígena? E por que 
agora? Qual o significado político das atitudes que o govemo federal 
vem tomando neste sentido? E quais as conseqüencias que isto pode 
acarretar para os povos indígenas no Brasil? 

Estas sao quest~es sobre as quais as associa~es profissionais e 
as entidades civís vinculadas a questao indígena, assim como a 
organiza~ao dos índios, vem se debru~do desde 10 de novembro 
último, quando da publica~ao do decreto presidencial de nQ 88.985. 
O decr~to permite, como se sabe, a rninera~ao mecanizada, nos 
territórios indígenas, por empresas estatais e privadas nacionais e é 
assinado pelo Presidente da República e pelos Ministros do Interior 
e das Minas e Energía. 

Agora, pressOes muito visíveis - já que se manifestam na 
forma de amea~s e chantagens políticas a través da s~spensa:o do 
fomecimento das verbas necessárias para a assistencia aos índios -
trazem maior preocupa~ao e incitam a reflexao. Tais for~as preten
dem a implementa~ao do decreto através de urna portarla que o 
regulamente e que deverá, ouvido o DNPM, ser assinada pelo 
presidente do órgao tutor. 

Os textos do decreto e da minuta de portaría revelam total 
desconsidera~ao pelos índios, tratandcros - por inexistencia de 
referencia explícita em contrário - como incapazes , de opinar e 
participar das decisoos relativas a autoriz.a9~es de pesquisa e lavra 
minerais em seus territórios. Mesmo nao convidados a opinar, os 
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indios discutiram a questlo e posicionaram-se publicamente contra o 
decreto (O Globo, 11/12/83; No$so lMo, Coorclenadoria de Publi
ca~s, UNI Regional Sul, Sáo Paulo, 1984). 

A posi~lo das associa~Oes profissionais e or~s nlo-go
vernamentais de apoio ao índio de nega~lo do decreto, f oi também 
imediata e radical, além de publicamente anunciada: o decreto deve 
ser repudiado, pois acarretará a destrui~o física dos índios (ESP, 
12/11/83;DiárioPopular, 21/11/83; '0 Globo, 11/12/83). Area~lo 
contrária a regulament~lo do decreto é, portanto, coerente com 
atitudes anteriores; e o govemo federal nlo contará, de modo 
nenhwn, com a conivencia ou como aval das entidades signatárias 
deste documento na implanta~!o das medidas em causa. 

A Constitui~o Brasileira estabelece que cabe ao Estado a 
prote~o das comunidades indígenas no país; o Código Civil, que 
esta prote~lo se deve efetivar através de wn órgio especial - no 
caso, a FUNAI. O bem-estar dos povos indígenas e a garantía de 
oondi~Oes essenciais de sua sobrevivencia como tais é a questlo prin
cipai que deveria nortear as atitudes do governo federal. 

Sendo os índios no Brasil considerados relativamente capazes, 
cabe ao Estado assisti-los e defende-los de agressOes de todo tipo. No 
entanto, é o Estado que vemos transformado em principal agressor. 
lsto se faz através de várias frentes. 

Em primeiro lugar, com o corte de verbas de assisténcia u 
comunidades indígenas. A grave situa~o no Acre, onde um surto de 
sarampo atingiu várias aldeias, há pouco, e um iminente desastre no 
Xingu, onde as popula~Oes indígenas estlo há meses sem assisténcia 
médica preventiva, slo apenas dois exemplos, mas suficientemente 
claros, da gravidade da situa~lo. Poderíamos ainda citar os Wailpi, 
atingidos por um surto de febre amarela e malária que já vitimou 
sete pessoas desde fevereiro deste ano. Há falta de a~lo preventiva, 
de orienta~o médica e de pessoal na área. Por falta de verbas, a 
FUNAI nfo tem cwnprido com suas obriga~s, neste campo. Os 
xinguanos, prejudicados pela suspenslo da vacina~lo, est~ sujeitos 
a epidemias que lhes serlo, como todos fartamente sabemos, f atais. 

Além da pirali~lo da assistencia aos indios em domínios 
essenciais, em ·virtudes do corte de verbas, verifi~-se que é inibida a 
vontade política da FUNAI, em termos amplos e de mod:o absurdo. 
A FUNAI se omite e se ausenta indesculpavelmente em si~s 
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gravíssimas, por exemplo no caso de Toldo Chi~bangu_e e no ~os 
Kiriri da Bahia, em que n~o move urna palha para impedir a chacina 
sistemática dos índios. 

Em segundo lugar, o governo federal agride os índios ao abu
sar, na prática, de seus deverl!s de tutor. A tutela dos índios lhes 
garante o direito de serem esclarecidos, acompanhados e assistidos 
em decisües que os possam afetar, e o acesso as condi9l>es funda
mentais de sua existencia. Ao invés disso, sabemos que os últimos 
anos tem sido marcados pela deslealdade do tutor em relayao a seus 
tutelados. O texto do decreto revela um falso pressuposto: a tutela 
é entendida aí como poder de represent(lfáO dos indios pela FUNAL 
É como se o·órgáo pudesse substitu1:/os em suas decis6es. 

f por isso que nao há, em nenhum dos textos (decreto e minu
ta de portaría), a mais leve menycIO a opiniao dos índios quanto a 
oportunidade e as condiyaes da minerayao em seus territórios espe
cíficos. O movimento dos índios, organizados pela defesa de seus 
direitos, tem se caracterizado, acima de tudo, pela busca de garantías 
e modo de · efetiva9ao da auto-determinayao dos pavos indígenas. 
Os textos em questao e as medidas que querem viabilizar desconsi
<leram nao só a lei como também as reivindica9oes dos próprios 
índios, que contam, neste ponto, com o apoio irrestrito da sociedade 
civil, publicamente reafirmado inúmeras vezes. 

É conhecido o nao cumprimento da lei n<? 6.001 no tocante 
a demarcayaO integral das terras indígenas até dezembro de 1978. 
Das terras demarcadas, grande parte se encontra invadida. Dentre os 
vários tipos de invasao, estao os casos de garimpagem dita "clandes
tina". O argumento do governo em favor da regulamenta9ao do 
decreto n<? 88.985/83, é que esta seria um forma de controle. 
Omite-se, nesta argumentayao, no entanto, a recorrencia das invasoes 
por empresas mineradoras estatais, de capital misto e privado. 

Para comprovar a inadequa9áo do referido argumento, basta 
examinar alguns exemplos-símbolo da diversidade das situayües reais 
já existentes: 

a) os garimpos da área noroeste da Reserva Indígena Kayapó 
(Kikretum - Cel. Pombo) sao exemplos da garimpagem dita "clan- . 
destina" antecipando-se as pretensües de empresas interessadas na 
mesma área; desafiam o poder de controle da FUNAI, permitindo 
algum espa90 para a atua9ao dos indígenas em proveito próprio ; 

58 

b) já no extremo sudeste da mesma Reserva Indígena Kayapó, 
está o garimpo de Cumaru, si~o em que houve urna oficiaJiz~lo 
da garimpagem. dita "clandestina", através do controle dos 6rglos 
f ederais de orient~lo técnica da produ9fo e, sobretudo, da comer· 
cializ.a9lo do ouro. Como recurso, no que toca i invado da área 
indígena, f oi utilizado um convénio bilateral DOCEGEO/FUNAI, fir
mado em 1981, subtraindo qualquer possibilidade de os indios 
expressarem sua vontade. 

Calcula-se em 6 ou 7 mil o ·njnnero de garimpeiros invasores 
na Reserva Kayapó. Diante desse quadro, cabe perguntar: por que 
nao regulamentar essa situa~lo de fato e por que decreto e minuta 
de portarla viabilizam a entrada de mineradoras em áreas indígenas? 
O govemo federal regulamenta a minera~o mecanizada mas nlo faz . 
cumprir a lei de garimpagem (art. 44 do Estatuto do Índio). A situa
~a:o concreta nas áreas indígenas invadidas demonstra que órgfos 
como IBDF, DNPM E FUNAI nf'o tem, de fato, condi~s de exer· 
cer o controle que é exigido por lei. Diante desta constata9lo como 
esperar a ef etiva~ao das medidas protecionistas detalhadas na regula
mentay~O do decreto? 

O decreto e a minuta de portarla superestimam a capacidade 
de controle e fiscaliza9!0 da FUNAI. O caso Wainúri-Atroari 
demonstra com clareza a facilidade com que a FUNAI sucumbe a 
pressr>es primárias e aceita manipu1a~Oes as mais absurdas, por parte 
das empresas, visando a espolia~o dos indígenas.* 

* Ver, a respeito, a publica~io do Movimento de Apoio 1 Resistencia 
Waimiri-Atroari, Resiaencia Waimiri/Atroari, Itacoatiua, 1983, pp. 

21-22: "mais recentemente a Puanapanema criou urna nova subsidiária, a 
ACARA! - lndústria de Miner~io Ltda., visando a explor~ao das jazidas ao 
longo da estrada vicinal, dentro da Reserva Indígena. A partir da descoberta 
das jazidas do Uatumi, o projeto RADAM/Brasil e Aerofoto Cruzeiro, alteram 
o mapa da regiio, visando a prejudicu os Indios e favorecer os exploradores 
do minério. Até 1971, em todos os mapas, inclusive o que acompanha o 
memorial descritivo do decreto n9 68.907 /7 l, que criou a Reserva Waimiri/ 
Atroari e os mapas do IBGE, o igarapé Santo Antonio do Abonari desem~ 
cava no rio Uatumá na altura dos pontos geográficos 5 9<? 45' WGr e 19 30' S. 
N_os mapas do RADAM/Brasil e Aerofoto Cruzeiro a foz do mesmo igarapé 
foi empurrada para a proximidade do paralelo 1 <? 15' e meridiano 60<? 30', ou 
seja, a 85 km. de sua plota~ao inicial. Na manobra cartográfica, o Alto Rio 
Uatuma, que constitui o limite leste da Reserva, perde seu nome e passa a se 
chamar rio Pitinga; e nome Uatumi é dado para um igarapé menor que o seu 
tributário igarapé Santo Antonio do Abonari. Nio foi acidentalmente que a 
FUNAI, em 1979, concedeu cinco alvarás de auto~io de pesquisas minerais, 
com cerca de 80<? de suas áreas reservadas naqueles limites .•• " 
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O raciocínio do govemo pretende que as mineradoras, coro 
base em sua suposta capacidade de controle, exer~m de fato a tutela 
- o que é imoral e inconstitucional. 

Quem ainda, até certo ponto, consegue controlar os garimpeiros, 
colocando-os para fora, em certos casos, sa-o os próprios índios. É o 
que acontece, por exemplo, na área Xikrin do Cateté. Isto tero sido 
possível por náo se tratar, neste caso, de urna atividade empresarial; 
como ocorre na área Waia'.pi. * 

No tocante as invas~s de área indígena por mineradoras esta. 
tais, de capital misto e privado, sao exemplares os casos já consumados 
envolvendo a DOCEGEO/CVRD (Convenio n<? 23/81 - FUNAI/DO
CEGEO), a PETROBRÁS (Convenio nQ 018/82 - FUNAl/Petrobrás) 
e a ACARAÍ - Paranapanema (beneficiada no caso Waimiri-Atroari 
já citado). 

Urna conseqüencia ineludível da implementa~!o do decreto 
nQ 88.985 será a implanta~ao imediata de grandes empresas minera
doras onde boje há os pequenos garimpos "clandestinos", com a 
explora~a:o da for~a de trabalho dos atuais garimpeiros autonomos e, 
ainda, dos indígenas, reduzidos, assim, a condi~a'o de servidores do 
grande capital na explora~o das riquezas deles, indios. 

A presen~a da Petrobrás na regiao dos ríos Juruá-Javari, terri
tório de grupos indígenas arredios para fins de prospe~ílo, acarretou, 
em fms de outubro de 1983, vários confrontos entre seus funcioná
rios e os indios. Detona~Oes de explosivos foram feitas para aterro
rizar os indios. * * 

* Ali, a Minera~io Monte Negro, situada no Alto Río Nipuku, na 
por~io norte do território indígena, já provocou - pela lavagem de 

minérios com produtos tóxicos - duas mortes por intoxica~áo em 80/81. 
Diante da agressio, os indios abandonaram temporariamente a aldeia. O río 
Nipuku oonstitui a "coluna vertebral .. da reserva e deve ser preservado. A gravi
dade deste caso é acrescida do fato de a minera~ao ter tido seu pedido de 
autoriz~áo indeferido e, apesar disso, continuar em atividade na área. 

** Sfo 23 as malocas de grupos sem contato localizadas na área dos rios 
Jutaí Jundiatuba e Itacoaí, cortada por equipes de pesquisa. No dia 

cinco de set~bro último, foram mortos pelos Kurubo um funcionário da 
FUNAI e um da Petrobrás. A invasáo destes territórios foi "arranjada" através 
de um convenio bilateral Petrobrás/FUNAI (n<? 018/82 ; ver supra), através do 
qual tentaram legalizar urna série de explora~oes em área de grupos medios. O 
pr~o deste acordo, em vidas humanas, já é bastante alto. Até onde chegará? 
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Favorável, também, foi o parecer da FUNAI ao pedido de 
autoriza~o da Petrobrás Minera~ao S.A. - PETROMISA, em área 
com incidéncia parcial na reserva Krikati, com base no convénio já 
mencionado. 

Para finalizar, nunca é demais mencionar o caso Elf-Aquitaine/ 
Petrobrás na área dos Sateré-Mawé. 

O recurso a indeniza~Oes tero sido, até agora, urna rea~ao das 
comunidades indígenas frente a fatos consumados. A regulamentQf!f o 
do decreto n<! 88.985 propóe transfonnar em norma a destruifáo 
parcial ou total dos territórios indi'genas, seguida de indenizaróes . 
Quando se trata da sobrevivencia física e cultural das sociedades 
indígenas, as perdas sa-o irreparáveis. 

Do ponto de vista de urna política mineral, o decreto nQ 88.985 
e a minuta de portaría que o regulamenta, apresentam inúmeros 
aspectos discutíveis, que foram acusados em parecer técnico da 
Coordena~o Nacional dos Geólogos - CONAGE: 

a) ''O artigo 4Q (do decreto) condiciona as autor~Oes de 
pesquisa e lavra a minerais estratégicos necessários a seguran~ e ao 
desenvolvimento nacional. Na-o existe defini~lo legal sobre quais 
sa-o estes minerais estratégicos, implicando, coro isso, que as decisOes 
ser~ pessoais, o que nao é cabível para wn tema tA'o abrangente". 

b) "No mesmo artigo, o § 1 Q coloca que 'em casos excepcionais 
a minera~ao em área indígena poderá ser realizada por empresa 
privada nacional'. O que significa 'casos excepcionais'?" 

c) "No artigo 89, preve-se a utiliz~A'o de ml~de-obra indí
gena. Esta coloca~lo é limitante da participa~o dos indios, que 
pode ser mais abrangente, envolvendo-se no planejamento e nas 
decisOes sobre o empreendimento, colocando diretamente o interesse 
de sua comunidade, ao mesmo tempo, permitindo que a consoli
da~ílo da subsistencia económica seja otimizada através de outros 
tipos de participa~a:o, como se observa em out ros países." 

d) "A minuta de portarla da FUNAI, conforme previsto no 
decreto n Q 88.9 85 /83, esta be le ce normas para a aplica~ao do decreto. 
Nota.se urna pressa inexplicável implícita na ausencia de conceitos 
básicos capazes de definir as proposi~Oes. Por exemplo, nlo apresenta 
distin~o adequada entre pesquisa e lavra mineral, que se reveste de 
características distintas que devem ser avaliadas. A pesquisa mineral 

61 



~ é realizada para descobrir minérios, utilizando um número variável 
de pequenas equipes encarregadas de vasculhar toda a área de con
cessao em busca da descoberta e avaliayao de ocorrencias minerais. A 
maneira de atua~o destas equipes acrescenta dificuldades a fiscali
zayao da FUNAI, devido a grande mobilidade delas. Por outro lado, 
a operayao de lavra caracteriza-se pela localizay~ determinada em 
área relativamente pequena, utilizando-se de enonne contingente de 
trabalhadores, de centenas a milhares. Aí também se verificam as 
maiores alterayoos ambientais com riscos de polui~es graves da água 
e do ar, cujo alcance é pouco conhecido". 

e) "O bem mineral é esgotável, nao-renovável. Sua capacidade 
de gerar riquezas é limitada no tempo, pelo esgotamento da jazida. A 
finalidade precípua da retirada é utilizar esta riqueza na gerayao de 
outras, duráveis, para o bem-estar dos povos." 

A regularizayao jurídica da entrada nas áreas indígenas para 
pesquisa e lavra é condiyao para que empresas de vulto se decidam 
a investir aí seu capital A regulamentayao do decreto significaría urna 
avalanche de empresas mineradoras nas áreas indígenas. Sabe-se que 
há hoje cerca de 200 pedidos de autoriza~o para prospe~oo mineral 
em área indígena encaminhados a FUNAI. Urna amostra bastante 
significativa, composta de 134 pedidos, no ano de 1984, revela a 
extensa-o do assalto as terras indígenas. A COMP ANHIA V ALE DO 
RIO DOCE, através de suas muitas subsidiárias, é a grande empresa 
responsável por quase todas as autorizayóes solicitadas. 

Cabe denunciar, diante destes dados, a manipulayllo política da 
CVRD diante da questao indígena: de um lado, como repassadora 
das verbas do Banco Mundial, exige a irnplement~fo de medidas de 
seguran~ e proteyao das comunidades indígenas afetadas pelo Projeto 
Carajás; ao mesmo tempo, encaminha ao DNPM e a FUNAI 48 pedi
dos para minerayao em área dos Kayapó (28 na área Xikrin do Cate té 
e 20 na área Gorotire - Reserva Indígena Kayapó ), um dos grupos 
indígenas pretensamente protegidos através das recomenda~es do 
Banco Mundial. 

A análise comparativa dos processos de autori~lo de pes
quisa mineral indeferidos pela FUNAI em 1982 e da situa~io em 
1984 revela que, antes do decreto n<? 88.985/83, a grande maioria 
das empresas interessadas na explora~ao de minérios em áreas indí
genas eram de capital internacional. O decreto as excluí e privilegia 
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as estatais (embora os "casos excepcionais" previstos na minuta de 
portaría cubram praticamente toda a gama de situa~es, liberando, 
de fato, a penetra~ao das empresas nacionais em áreas indígenas). 

. Diante de todas estas ponderayóes e de tantos fatos demons-
trando a gravidade, a complexidade , o alcance múltiplo da questao da 
mineraya-o nas áreas indígenas e o perigo da precipitayao na tomada 
de decisoos a este respeito, cabe perguntar: por que a pressa? E por 
que a pressa num período de sucessao presidencial - desde quando 
sabemos que a medida em causa sequer faz parte de urr, programa de 
governo? {lsto n[o a justificarla, mas a isentaria do sentido imedia
tista que a reveste e que nao levou em conta a legislay[O vigente). 

O governo procede como se houvesse urna necessidade inelu
d ível e premente de realizar esta explorayao de minérios em área 
indígena para salvar a economía nacional. 

Na verdade isto aumentaría a depreci~[o já absurda dos recur
sos rninerais brasileiros que sao explorados deficitariamente, em 
alguns casos, e quase sempre levados a mercado em condiyoos anti
economicas - o que dá como resultado um empobrecimento real 
pela liquidayao de recursos nao renováveis. 

Em face disto, manter reservas minerais intactas é o que seria 
mais racional. O anic¡uilamento de tais reservas, agora, como resposta 
a pressoos para o pagamento de juros da <lívida externa (se fosse o 
caso) significaría grave dano na:o apenas as sociedades indígenas do 
B~asil, mas, inclusive, a toda a sociedade brasileira - que, allás, tam
bem nao foi consultada a este respeito. 

' . 
Cabe a opiniao pública o direito de ser esclarecida quanto a 

identidade das pessoas e grupos que pressionam para que este lamen
tável decreto seja regulamentado. Caso isto aconteya, estará consuma
do o saque final as terras indígenas e um prejuízo irrepartlvel para 
todo o povo brasileiro. 

As entidades que subscrevem este documento manifestam sua 
disposi~llo de mobilizar a opiniao pública nacional e internacional 
contra esta infeliz iniciativa e lutar por todos os meios para que ele 
na-o se concretize. 

Brasilia, 1 O de setembro de 1984. 
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DOCUMENTO ENCAMINHADO AO CONGRESSO NACIO. 
NAL POR REPRESENTANTES DE COMUNIDADES 
INDÍGENAS. 

Exmo. Sr. Líder da Bancada de Deputados Federais do PT 
Exmo. Sr. Líder da Bancada de Deputados Federais do PMDB 
Exmo. Sr. Líder da Bancada de Deputados Federais do PDS 
Exmo. Sr. Líder da Bancada de Deputados Federais do PDT 
Exmo. Sr. Presidente da Comissao Permanente do (ndio da 

Camara dos Deputados. 

Nós, representantes de Povos Indígenas existentes no Brasil, 
vimos através <leste abaixo-assinado, manifestar nossa posi~ao total
mente contrária el explora~ao industrial de minérios nas áreas que 
habitamos. Essa medida é absurda e agride o nosso espa~o de vida e 
desenvolvimento enquanto na~oes que constituímos. 

Para nós é impossível conceber o solo distinto do subsolo. O 
local em que vivemos e tudo nele existente.~ onde está nossa história, 
onde estao nossos antepassados, nossa cultura, nossas raízes. 

A própria Constitui~ao Federal em seu art. 198 e§§, nos asse
gura a posse permanente das tenas que habitamos e o direito ao 
usufruto exclusivo das riquezas nelas existentes, sendo ainda nulos 
quaisquer atos que pretendam restringir a posse, dominio, ou que 
visem ocupar nossas terras. 

Toda leí que garante a alguém a possibilidade de explorar 
minérios em área indígena, ou ocupar seja de qU:e rnaneira for nosso 
território, viola a própria norma que nos assegura o direito exclu
sivo as tenas que habitamos com nossas comwtidades. 
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Além disso, o prejuízo que empresas mineradoras e até mesmo, 
qualquer pessoa, que nlo seja um de n6s acarretará é muito grave e 
esse distúrbio nlo vamos admitir. 

Já estamos suportando muito desaforo, necessidade devido 
nossas terras nfo estarem demarcadas e muitas delas invadidas. 

Estranhamos que a Fmai e o Governo, em lugar de se preocu
parem com a retirada de invasores de nossas terras, queiram ajudar 
outros a invadí-las destruindo nosso território mais rapidamente. 

Portanto, esperamos que o Senhor, Líder da Bancada de 
Deputados Federais. de seu partido apóie nossa posi~ao e tute, no 
Congresso Nacional, por no~s direitos. · 

Brasilia, 1 O de setembro de 1984. 
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NOTA CONJUNTA DA COORDENAyÁO NACIONAL DOS GEÓ
LOGOS E DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOLOGIA 

A CONAGE e a SBG, reunidos no Río de Janeiro, em 02/ 11 /84, 
vem tornar público sua posi~a:o f ace a quesHlo da regulamenta~lo da 
explora<ráo de riquezas minerais em terras indígenas, através do 
Decreto ne;> 88.985 de 10.11.83. Tal fato tem trazido preocup~lo 
a opinilo pública ante a possibilidade de extin~o das últimas comu
nidades indígenas existentes no Brasil, mormente na Amazonia, 
regilo que possui grande potencial de riquezas minerais, e sofre no 
momento presente o assédio constante por parte dos grupos econO
micos atuantes no setor mineral. 

Considerando na:o ser essencial, para o conhecimento do 
potencial de riquezas minerais do país, o desenvolvimento de traba
lhos técnicos nos domínios das comunidades indígenas e que as 
riquezas minerais existentes nessas áreas nlo constituem reservas 
consideráveis ou indispensáveis a atividade mineral do país, e só o 
imediatismo da política de explora~a:o do ouro e cassiterita explica 
o afa: com que esse decreto coloca as áreas indígenas a disposi~lo 
das empresas de núnera~fo; 

Considerando que os trabalhos de pesquisa e lavra, em territó
rios indígenas, constituem fator de desagrega~oo interna na estrutura 
destas comunidades, com conseqüente risco de extin<ráo das mesmas; 
processo já bastante conhecido a través da nossa história, exacerbado, 
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hoje, pela desenfreada e perniciosa atividade de garimpagem nestas 
úeas, inclusive com beneplácido de órglos que deveriam coibí-la, 
conforme legisla~lo vigente; 

Considerando que, tratando-se de "Minerais Estratégicos 
Necessários A Seguran~ e ao Desenvolvimento Nacional'', como 
previsto pelo Decreto e "outorgadas a empresas estatais integrantes 
da administra~o federal", as autoriz.a~Oes de pesquisa e as conces
sOes de lavra em terras indígenas, ou "presumivelmente habitadas 
por silvícolas" representam wn atentado A sobrevivéncia das comWli
dades tribais brasileiras, tendo em vista o choque resultante do 
contato entre dois sistemas sóci~conomicos diferentes. Fato já 
observado no dia-a-dia vivido em várias regioes; 

Considerando que o bem mineral localizado nestas áreas deve 
ser avallado em consonAncia com os interesses das comunidades 
indígenas, respeitando-se a sua opinilo quanto a oportWlidade e 
condi~Oes de minera~io em seus territórios específicos: 

Julga-se que n!o se deve admitir que esta atividade de minera~lo 
coloque em risco o bem-estar · destas popula~s e a garantia das 
condi~Oes essenciais de suas sobrevivencias, ao contrário, é necessário 
que a atividade esteja em sintonía como processo efetivo de auto
determina~lo destes povos. 

O Decreto nQ 88.985/83, além denlo considerar estes pontos, 
permite que surjam proposi~oos de empresas que ferem frontalmente 
as normas legais do setor mineral, oonforme atestamos no termo de 
convenio proposto pela CPRM a FUNAI. Este documento propOe 
que a FUNAI se torne urna Empresa de Minera~lo associada a CPRM, 
que a pesquisa de bens minerais em áreas indígenas sejam monopólio 
destes organismos e que os direitos minerais sobre estas áreas sejam 
negociados com outras empresas. de minera~io, abrindo totalmente 
as úeas indígenas l explora~fo. 

A CONAGE e a SBG, através deste documento, vem denun
ciar l opini!o pública este termo de convenio proposto pela CPRM a 
FUNAI, cuja efetiva~lo é viabiliz.ada pelo Decreto n9 88.985/83, 
demonstrando a total inadequa~ frente aos interesses das comuni
dades indígenas. 

Pela demarca~ das Terras Indígenas. 
Pela transforma~o das terras indígenas em Reservas Nacionais. 
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Pela aprova~o do Projeto Lei n9 455 8/84, de Márcio Santilli 
que transf onna · em Reserva Nacional de Minerais as tenas 
Yanomami. 
Pela revog~ao do Decreto nQ 88.985/83 que abre as tenas 
indígenas ti empresas de minera~lo. 

Nota do XXXIII<? Congresso Brasileiro de Geología 
Rio de Janeiro 28/10 a 02/11/1984. 
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PROJETO DE LEI NQ 4.285, DE 1984 (Do Sr. Haroldo Lima) 

DispOe sobre reservas minerais, em áreas indígenas, e dá outras 
providencias. 
(As Comissoes de Constitui~fo e Justi~, de ~as e Energia e 
do fudio). 

• 
O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 Q As jazidas, minas e outros recursos minerais, bem assim 

os potenciais de energia hidráulica existente~, em conjwito ou sepa
radamente, no subsolo das terras habitadas por indios, constituem 
reservas minerais, pelo prazo de 20 (vinte) anos, a conta¡ do início 
da vigencia desta ]ei, sem que atividade extrativa alguma nelas seja 
realizada. 

Art. 2Q Ficam proibidas, coma entrada em vigor dessa lei, as 
autoriza~oos para pesquisa e as concessOes para lavras, pelo prazo a 
que se ref ere o artigo aJ1terior. · 

§ 1 Q As pesquisas e as lavras, ainda nf o iniciadas, ficam auto
maticamente canceladas, tomando-se nulos e extintos os efeitos dos 
alvarás e decretos de autoriza~lo e concesslo, a partir da entrada em 
vigor desta lei, pelo prazo estabelecido no art. IQ. 

§ 2Q Os titulares de automa~o para pesquisa cujas atividades 
tenham sido iniciadas dewrlo enoerrá-las imediatamente ap6s a 
vigencia desta lei e os concessionários de Iavras, cujas explora~ 
se encontrem em andamento terlo o prazo de 3(tres) anos, contados 
da entrada em vigor desta lei, para desativar suas opera~s e retirada 
total de máquinas, instrumentos, equipamentos, materiais ou congé
neres da área. 
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Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publica~lo. 
Art. 49 Revogam-se as disposi~oos em contrario. 

J ustifica~lo 

A explora~lo mineral no País é regulada pela Constitui~fo 
Federal, em seu art. 168 e parágrafos, e pelo Código de Minera~fo 
(Decreto-leí nQ 227, de 28 de fevereiro de 1967). O§ 1 Q do art. 168 
da Constitui~fo estabelere que "a explora~a:o e o aproveitamento das 
jazidas, minas e demais recursos minerais e dos potenciais de energía 
hidráulica dependerlo de autoriza~fo ou concessfo federal, na forma 
da lei, dadas exclusivamente a brasileiros ou a sociedades organizadas 
no País''. O art. 1 Q do Código de Miner~fo estabelece que compete 
~ Uniio administrar os recursos minerais e o art. 7Q que o aproveita
mento das juidas depende de alvará de autoriza~lo de pesquisa dado 
pelo Ministério das Minase Energía e de conress!o de lavra autorizada 
pelo Presidente da República. 

Ocorre que o art. 198 da mesma Constitui?o define que "as 
terras habitadas pelos silvícolas sao inalienáveis nos termos que a lei 
federal determinar, a eles cabendo a sua posse permanente e ficando 
reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais 
e de todas as utilidades nelas existentes". No mesmo sentido, versam 
os parágrafos do art. 198. . 

O espírito do art. 198 e seus parágrafos é o de assegurar a 
preserva~lo das etnias minoritárias, inclusi\le quanto aos seus valores 
culturais, que seriam depredados com a presen? da cultura dita 
branca, na explora~o económica do espa~o habitado pelos silvícolas. 
!! fora de dúvida que seja na explora~lk> agrícola ou na extra~lo 
mineral o contato. do explorador como indígena desfavoreoo a pre
serva~a:o da cultura e a própria sobrevivencia do último fato, aliás, 
que já \'em ocorrendo em faoo da exacerbada liberalidade · com que o 
Govemo Federal tem tratado a questlo, ofererendo as terras ocupa
das por silvícolas · l explor~lo económica desenfreada de empresas 
nacionais e até estrangeiras, a partir da conceitua~lo de-11>ciedades 

orgamudas no País. . 
Acresce de importincia o fato na medida em que as terras 

indígenas ainda nlo estl'o demarcadas, como deveriam, o que acaba 
por permitir a sua invasfo por interesses capitalistas sem o mínimo 
respeito aos direitos assegurados constitucionalmente aos silvícolas. 

A explora~lo mineral em terras indígenas, entretanto, nlo tem 
a prioridade que pudesse justificar a explora~lo que _vem sendo 
desenvolvida,. tratande>se habitualmente da lavra de minerais com 
ocorrencias em diversos outros pontos do País, que satisfazem perfei-

72 

tamente as necessidades nacionais. Trata-se, assirn, de lavra de 
minerais dirigidos para ··a exporta~fo, que todavia, nao concorre para 
o desenvolvimento nacional, posto que ofertados no mercado inter
nacional a pre~os vis. 

Assirn, a proposta que apresentamos, da suspensao da explo
ra~ao pelo prazo de 20 (vinte) anos, nfo acarreta qualquer prejuízo 
ao País. Ao contrário, podemos afirmar que resultaria na preserva~a:o 
de valores económicos que podem, no futuro, ser explorados de 
forma a colocar mais em evidencia os interesses nacionais. 

Por outro ladó, entretanto, a suspensfo da explora~a:o viria a 
garantir a sobrevivencia física e cultural dos indígenas boje despre
parados para o contato com os interesses predadores das riquezas 
existentes em suas terras. O prazo de 20 (vinte) anos ofereceria con
di~oes de demarca~ao de suas terras e de identifica~fo da forma de 
explora~lo menos prejudicial aos habitantes dessas terras. 

Tratando-se de projeto voltado para os interesses nacionais, 
pela pre8erva~o da cultura indígena e, mesmo, de riquezas naturais 
que podem ser importantes para a economia brasileira, esperamos 
contar com o apoio dos membros do Congresso Nacional. 

* Diário do Congresso Nacional 

Haroldo Lima 
(PMDB - BA) 

Ano XXXIX - n9108 - Capital Federal - Ter~feira, 18 de setem
bro de 1984. 
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Dalmo A. Dallari 

- "Entre Custer e Rondon''. 
Severo Gomes 
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Luciano Mendes de Almeida 
! 1 
·· --,~~----=======~::::== ·~ ...._ -.. ~-.. ::::--_·----~" _-_--- -··--·-----·- - ---



MANIFESTA<;óES DE REPÚDIO AO DECRETO NQ 88.98.5 

Entidades Intemacionais 
American Anthropological Association - EUA 
Anthropology Research Center - EUA 
Centro Antropológico de Documentación de America 
Latina - CAD AL - México 
Comite de Soutien Aux lndiens - COSICA - Áustria 
Cultural Survival - EU A 
Enviromental Policy Institute - EUA 
National Wildlife Federation - EUA 
Natural Resources Defense Council, INC - EUA 

- Polish lndian Friends Movement - abaixo assinado com 35 
assinaturas - Polonia 

- Pueblos y Comunidades Indigenas del Oriente Boliviano 
Servicio Paz y Justicia - Panamá . 
Survival Internacional - EUA 
The Internacional Organisation f or the Elimination of ali 
Forms of Discrimination (EAFORD) - Inglaterra 
Traditionalist Research for American lndian Liberation 
Trail-fudia 

Entidades Nacionais 
- Associa~o Nacional de Pós-Graduandos em Ciencias So

ciais-MWCS 
Grupo Ecológico Pacifista S.O.S. VIDA - abaixo assinado 
com 1.850 assinaturas 
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- Associa~lo Brasileira de Estudos Populacionais - ABEP 
- Comisslo de Direitos Humanos da OAB/SP 
- Comite Brasileiro de Solidariedade aos Povos da América 

Latina - CBS/SP. 
· - Centro de Defesa dos Direitos Hwnanos da Arquidiocese de 

Juiz de Fora 
- Comiss!o Teotonio Vilela/SP 
- Grupo de Estudos Indígenas Kurumin - Araraquara/SP 
- Movimento de Reintegra~lo do Hanseniano - MORHAN 
- Abaixo-assinado: Municfpio de Rincfo/SP, 53 assinaturas 
- Ahl.ixo a.Wmoo: Municí¡io de Tabo!o da ~rra/SP, 7assinaturas 
Apoios Individuais 
- Abe e Jean Zwickal- EUA 
- Adaltiva de Moura - SP 

Armando Mori - SP 
Aurea Camargo Ribeiro 
Deputado Federal José Eudes - PT /RJ 
Deputado Federal José Genoino Neto - PT/SP 

- Dan Schader - EU A 
- Erik Breild - EUA 
- Jan Rocha - The Guardian/lnglaterra 
- Janice Blue - EUA 
- Jeremy Sherman - EUA 
- Linden P. Martineau - EUA 
- Patricia R. Peck - EUA 
- Philip Toy - Gwynedd (Reino Unido Grl-Bretanha) 
- Roberto S. Barcellos - SP 

Senador Severo Gomes - PMDB/SP 
Vereador Jolo Carlos Alves - PT /SP 

"MINÉRIOS, !NDIOS E (IN) DEPEND~NCIA" 
Dahno de Abreu Dallari 

A existencia de riquezas minerais em terras indígenas é, neste 
momento, a razao de wna série de amea~ que, se forem concreti
i.adas, significarlo a degrada~o e a morte de .mais da metade dos 
índios brasileiros. 

As ame~as partem do governo brasileiro, que precisa de 
dólares para entregar aos felizes banqueiros internacionais, especial
mente estadunidenses, que boje governam de fato o Brasil. Vio-se 
os minérios, mudam-se em dólares, os cofres do bancos ficam mais 
recheados e o Brasil fica dono de um buraco. E amanhl a hist6ria 
dirá que num grande país da América Latina houve tempo em que 
existiam riquezas minerais e índios. 

Existem outros estrangeiros interessados naquelas riquezas. 
Sio empresas de minera~lo que, há vários anos, favorecidas pelo 
complexo militar-tecnocrático que decide em lugar do povo brasi
leiro, vem obtendo todas as informa~Oes e todas as facilidades para 
conhecer o subsolo brasileiro e tirar dele o que lhes interessar. 

No ano de 1977 foi publicado nos Estados Unidos um livro 
muito importante para os brasileiros, de autoi'ia do antropólogo 
Shelton Davis, da Universidade de Cambridge. Nesse livro, que já 
tem edi~lo brasileira com o título As vftimas do milagre, o autor 
demonstra que um dos aspectos subterraneos da grande farsa que f oi 
o " milagre brasileiro" era a entrega de riquezas minerais as empresas 
multinacionais. Nesse livro Shelton Davis enumera noventa projetos 
de minera~o em terras indígenas, beneficiando a U.S. Steel Corpo
ration, a Alean Aluminum Co-mpany e a Bethlehem Steel Corporation. 
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. Os :iJlteresses estrangeiros nlo pararn af, pois gra~s A gene~ 
sidade dos militares e tecnocratas as portas estf'o abertas, escanca
radas, para quem quiser vir ao Brasil abastecer-se em condi~ 
muito vantajosas. A Petrobrás, especialmente através do setor de 
coÍitratos de risco, passa tranqÜilamente por cima da Constituí~, 
usurpa atnbui~s que slo exclusivas do presidente da República 
e autoriza empresas estrangeiras a penetrarem em terras indígenas. 
Urna das oonseqUanclas é o desmatamento de áreas consideráveis, 
com a derrubada de grande número de árvores de madeira de leí, que 
nunca poderlo ser repostas. Outra conseqüencia. é a matan~a direta 
ou indireta dos fndios brasileiros. · 

Mas a invasfo estrangeira nlo terminá aí. O jornal "New York 
Times" publicou, em 1975, urna denúncia gravíssima, que nunca 
foi desmentida pelo govemo brasileiro. Segundo aquele jornal, que 
implicitamente revelou a existencia de urna disputa entre poderosos 
grupos estrangeiros, pelas riquei.as brasileiras, o Brasil celebrou um 
acordo secreto com a República Federal Aleml, envolvendo reserva8 
de urinio, necessário para a prod~lo de energía atomica. Por esse 
acordo o .Brasil receberá oito usinas nucleares, a come~ar pela de 
Angra dos Reís, já em const~lo. Em troca a Alemanha receberá 
uranio, que se encontra em Roraima, na Serra do Surucucu, área 
notoriamente ocupada pelos indios da tribo Yanomami. A abertura 
da estrada Mana~Boa Vista, que passa por essa regilo e nlo tem 
objetivo d~finido, bem como a obstinada recusa do govemo brasi
leiro em criar o Parque Indígena Y anomami, levam i concluslo de 
que o "New York Times" nlo andava longe da verdade. 

Mas os minérios existentes em áreas indígenas já despertaram 
também a cobi? de alguns brasileiros, que conseguiram aliados no 
Departamento Nacional de Prod~IQ Mineral, do Ministério das 
Minas e Energía, e no próprio Congresso Nacional. Ignorando total
mente a Constitui~lo e, pior do que isso, desprezando o fato de que 
os índios sl'o seres hwnanos com direito l vida, um verdadeiro "co
mando antiíndio" entrou em a~lo nos últimos anos. 

Na última campanha eleitoral foram arnplamente distribuídos 
em Roraima, no Amazonas, no Acre e em outros lugares onde há 
indios e minérios, panfletos de propaganda eleitoral através dos 
quais alguns candidatos, do PDS e do PMDB, prometiam aos eleitores 
que trabalhariam pela abertura dos garirnpos e pela entrada de 
empresas mineradoras em áreas indígenas. Os pr6prios govemadores 
dos Estados e Territórios em que isso ocorreu apoiaram essa crimi
nosa abertura, ocultando ao povo que o lugar de onde se tira o 
minério nl'o fica com a riqueza nem com alguma parte substancial 
dela, mas apenas com os huracos, como aconteceu em Minas Gerais, 
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O "comando antiíndio'' vem atacando no Congresso Nacional, 
onde o deputado Mo7.arlldo Cavalcanti já se revelou o mais obstinado 
protetor das mineradoras, apresentando inúmeros projetos de lei, 
evidentemente inconstitucionais, visando a legalizar a invad"o de 
áreas indígenas. Um dos argumentos apresentados pelos deputados, 
especialmente Moi.arildo Cavalcanti (PDS de RondOnia), é o que 
chamam "aspecto fático", que é a existencia de muitos garimpos 
clandestinos, sem que a Funai, que é a protetora oficial dos indios, 
tenha meios para impedi-los. E o próprio representante da Polfcia 
Federal na Funai repete esse argumento, como se fosse coisa natural, 
esquecendo que sua obriga~ao é pedir mais recursos e nlo colaborar 
com a ilegalidade. 

A par disso tudo, através de urna enxurrada de projetos de lei, 
decretos e portarlas, vem-se tentando criar urna legalidade especial, 
a margem da Constitui~ao, para estimular e proteger a corrida aos 
minérios. Na verdade, essa opera~ao mata-índio é inconstitucional, 
pois o artigo 198 da Constitui~o assegura aos indígenas a posse per
manente das terras que ocupam e o usufruto exclusivo de todas as 
riquezas ne las existen tes. E o Estatuto do .a.ndio, que é lei federal, em 
seu artigo 18 reafirma o dispositivo constitucional e proíbe qualquer 
negócio ou atividade "que restrinja o pleno exercício da posse direta 
pela comunidade indígena ou pelos silvícolas". E no parágrafo 1 Q 
desse mesmo artigo veda a qualquer pessoa estranha aos grupos 
tribais ou comunidades indígenas a prática de atividade extrativa. 

As empresas de minera~ao que pretendam ~xtrair riquei.as em 
áreas indígenas deverlo, antes, atentar para a garantía constitucional 
da posse indígena, para nao sofrerem grandes prejuízos. Ainda recen
temente a empresa estatal francesa de petr6leo Elf Aquitaine foi 
obrigada a pagar urna indenii.a~ao de trei.entos milhOes de crui.eiros 
aos índios Sateré-Mawée Mundurukú, por haver penetrado em suas 
terras com autonza~ao, sem valor legal, da Petrobrú, para efetuar 
prospec~s. 

I! necessário que a consciencia brasileira reaja a essas investidas, 
que levarlo A morte e A degrada~oo física e moral muitos indios, 
além de trazer prejuízos e nfo beneficios ao povo brasileiro. Os 
minérios irlo embora, os bolsos de um pequeno grupo de ambiciosos 
ou aventureiros ficarlo mais cheios e o Brasil ficará mais pobre em 
riqueza mineral e em prestígio perante a hist6ria. 

(Folha de Sfo Paulo, 14/09/84) 
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"ENTRE CUSTER E RONDO~' 
Severo Comes 

Mais urna vez, sob a aleg~o de fazer avan~ o progre•o e a 
modemidade, de urna penada o govemo iri esbulhar os dire~tos das 
comunidades indígenas. A portarla que ·regulamenta o decreto do 
presidente da República que permite a minera~lo em terras indí
genas irá agravar a explor~o e a decadencia que o gc>vemo tem 
imposto a essas comunidades. 

Pretend&se apresentar todos aque1es que resistem a essa ign6-
bil portarla como obstáculo ao exercício do interesse nacional. 
Fórmidável falácia, pois na verdade se. quer favorecer, na atabalhoada, 
os interesses particulares de companhias de mine~, sob a alta 
justificativa de obter divisas para pagar os juros da dívida brasileira. 

Como ji lembraram eminentes geólogos brasileiros, · o bem 
mineral é esgotivel, nlo renovivel Sua capacidade de gerar riquezas 
é limitada no tempo pelo esgotamento da jazida. A finalidade prin
cipal da retirada do minério deve ser. utilinr esta rique7.a na ge~o 
de outras, duráveis, para o bem-estar do pow. O F.stado brasileiro 
nlo deveria se submeter tf'o docilmente ao lobby formado pelas 
empresas que ji entraram com cerca de 300 pedidos de prospe~lo 
mineral em úeas indígenas. 

No passado ji haviamos assistido a arremetidasemelhante, com 
igual furor. Quando estava em discus,,lo no Congresso a Constituí~ 
de 1967, ao tempo do presidente C.astelo Branco, Helofsa Alberto 
Torres descobriu que havia sido escamoteado do texto o principio 
consagrado em todas as Constituí~ anteriores, de que as terras 
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indígenas eram insusoeptíveis de apropri~lo. Ela protestou veemen
temente, e o princípio foi restaurado.~ claro que urna ommlo dessa 
natureza num texto constitucional nlo constituía wn acidente. 
Sempre bouve, de uns tempos para cá, ministros que consideravam 
os índios apenas como os maiores e mais improdutivos latifundiários 
deste país. 

A realidade é outra. Gr~as a loteria da natureza, grande parte 
das mais ricas jazidas de minerais, boje essenciais ao desenvolvimento 
economico, foram localizadas no Brasil. Aqui estfo o ferro, o ouro, 
o cobre, o estanho, o níquel, o alwnínio e o quartzo, cujo comércio 
se concentra nas mios de meia dúzia de empresas. No mundo capi
talista, o manganes somente existe no Brasil, Gablo e África do Sul. 
Quanto ao nióbio, 80% das jazidas conhecidas estfo no Brasil e o 
resto dividido entre o Canadá e Biafra, que, aliás, como os índios 
brasileiros, agora pagou um pre~ muito caro por ter achado pérola 
tao valiosa, como na novela de Hemingway. 

A política de ·explora~lo de minérios nlo pode ser determi
nada somente pelo interesse imediatista das empresas de explor~fo 
que boje querem saquear as terras que a República assegurou aos 
indígenas. Nem pode ser definida pelos interesses predat6rios dos 
credores intemacionais, que nlo se importam com a dilapida~lo 
de nossos recursos naturais, contanto que seus saldos se refa~am. 

A locali1.1~lo das reservas minerais em terras indígenas é urna 
bendita prote~o de bens que pertencem l nacionalidade. O sacrificio 
dessas comunidades clama por urna reflexfo sobre o que as ger~s 
presentes devem ao legado material do paaado. &sa rela~lo com o 
mundo comum, que cada ser: encontra durate sua cbegada l terra 
e que sobrevive ls ger~s mortas, é a coisa pública. E a esfera pú
blica deve absorver e fazer brilhar o que o bomem deseja salvar da 
ruína natural do tempo. 

· Tlo escandal0so como este atentado ao interesse nacional é o 
inevit!vel agravamento do processo de destrui~fo da identidade 
física e cultural dos povos indígenas. A licen? para minera~o é o 
primeiro passo da invaslo que inevitavelmente ocorrerá, porque a 
atividade extrativa exig~ a fixa~ de mineradores, que irr.> ocupar 
terras pertencentes aos índios. E esses mineradores necessitarfo de 
wna infra-estrutura de apoio - saúde, edu~lo, comércio - que 
tran\ novos colonos e ainda novas exigencias. A história da ocupa~o 
dos territórios indios nas Américas é toda ela urna sucesdo de fatos 
encadeados pelos interesses espoliativos dos brancos. 

Poderla lembrar, a prop6sito, que no século passado, os que se 
diziarn civilii.ados tinham mais poder nas investidas contra o patrimó
nio indígena. Em 1875, as empresas mineradoras norte-americanas 

84 

ofereceram-se para comprar os direitos de mine~o na área de 
Black Hills, no Meio-Oeste. Propuseram aos Sioux urna compen
sa~~º de 400 mil dólares anuais, ou, se eles quisessem, 6 milh~es de 
dólares pela venda das terras. Eles recusaram o negócio e acabaram 
sendo expulsos pelo exército numa campanha que custou milhares 
de vidas e que se notabilizou pela morte do general Custer. 

Hoje, a ganancia dos brancos nem ao menos oferece compen
sa~o aos donos da terra. Urna penada liquida com o direito dos 
indios. 

Todas as Constitui~Oes brasileiras entenderam, como afirmou 
Pontes de Miranda, que a República assegurou ls comwiidades indí
genas o usufruto pleno do solo, estendidó aos minerais, vegetais e 
~~ais. A explora~ao por terceiros dos minérios contidos nas terras 
indígenas irá implicar, como já se demonstrou, restri~lo in~ntor
nável ao pleno exercício da posse direta pela comunidade indígena, 
representando flagrante inconstitucionalidade. 

Se j'!.lfidicamente o decreto e a portaria sfo urna afronta A 
consciencia constitucional brasileira em sua tradi~o de prote~lo das 
comunidades indígenas, culturalmente é vergonhoso que, nas vésperas 
do Terceiro Milenio, nlo tenhamos mais condi~es de fazer respeitar 
o legado de Rondon. Enquanto no final do século 19 e início do 
século 20 o exército norte-americano trucidava os índios o exército ' argentino fazia a campanha do deserto, dizimando suas comunidades 
indígenas, no Brasil o marechal-candidato Rondon defendia o direito 
dos índios a sobrevivencia. Onde está a dignidade republicana que 
nao se levanta para pOr cobro a essa amea~a que enxovalha a obra e o 
legado do grande militar? 

Apelamos ao presidente da República para que nlo perpetre 
essa agressao ao interesse nacional e a cultura indígena. Do mesmo 
modo que o acaso nos legou tantas riquezas minerais que devem 
ser exploradas segundo wna política definida democraticamente, 
ternos o privilégio de ter esse arquivo vivo da nacionalidade, o código 
do nosso passado, que slo as culturas indígenas. A República, nesta 
transi~ao democrática, nao pode permitir que esse assalto e essa 
destrui~o as comunidades indígenas se fa~am sem o nosso protesto 
e a nossa resistencia. 

(Folha de Sao Paulo, 4/10/84) 
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"DIZIMAyÁO" 
Marilena Chauí 

A atual desaven~ entre a Funai e os Ministérios do Interior e 
· das Minas e Energía é contemporanea do perigo da expedi~ao de 

portaria regulam~tando o Decreto n9 88.985/83 que disp0e sobre a 
minera~ao em terras indígenas. Sobre o decreto, existem um parecer 
jurídico, um an~ropo16gico e urn político, redigidos pelos represen
tantes de entidades indigenistas, associa~ profi.ssionais (ligadas a 
questlo indígena e a da miner~lo) e Unifo das Na~0es Indígenas. 

A leitura dos pareceres permite concluir que o decreto é incons
titucional, lesivo i integridade física, psíquica, social e cultural dos 
índios e politicamente comprometido com interesses económicos 
nlo explicitados, urna vez que se sabe haver cerca de 200 pedidos 
empresariais para mine~fo nas áreas indígenas, a maioria dos quais 
proveniente da Companhia do Vale do Rio Doce que, paradoxal
mente, recebe verbas do Banco Mundial para seguran~ e prote~ao 
das comunidades indígenas afetadas pelo Projeto Carajás. lsto para 
na'.o falarrnos na presen~ da Petrobrés em áreas indias. Sabe-se 
também que, gra?S a ausencia de demarca~o das terras e para 
burlar restriy0es a explora~ao mineradora, o Projeto Radam-Brasil e 
Aerofoto Cruz.eiro alteraram mapas de regiOes inteiras, permitindo 
que a Funai concedesse alvarás de autoriza~lo para pesquisas mine
rais (como é o caso das jazidas do rio Uatuma- que teve seu nome e 
perfil modificados para que a autoriza~lo fosse concedida). 
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Soba égide das conce~s geopolíticas (seguran~a nacional da 
potencia emergente) e da modemiz.a~ao teaiocrática (supr~ssao da 
política pelas técnicas ueconómicas"), o Decreto nQ 88.985/83 é 
wna pérola a enriquecer os cofres do autoritarismo. Bastam algumas 
passagens para que se avalie seu teor. Fala em minérios "necessários 
a seguran~a nacional", ni<> explica o que seja a dita cuja, enumera 
cinco minerais e acrescenta: "e outros!" Fala em minera~o por 
empresas nacionais estatais e privadas, mas acrescenta a possibilidade 
de e xplora~ao estrangeira "em casos excepcionais", sem explicar quais 
sejam, visto serem "excepcionais"! Fala na participa~lo dos indí
genas, porém nlo quanto a decisao sobre formas de ocupa~a:o e de 
explora~a:o do solo, mas como m!o-de-obra assalariada, ocultando: 
1) que o trabalho indígena é comunitário, dividido entre tarefas de 
subsistencia e atividades cerimoniais cujo ritmo e efetividade serlo 
perdidos caso os indios entrem para o mercado da compra e venda 
da for~a de trabalho individualizada; 2) que o tipo de tecnologia 
empregada for~ará os indios a executar as tarefas chamadas "desqua
lificadas" e pior remuneradas, sendo com is to triplamente explorados, 
pois espoliados de suas terras, de sua competencia real e de meios de 
sobrevivencia. Fala ainda o decreto em indeniz.a~lo das popula~es 
indígenas, caso prejudicadas (sic) pelas empresas. Resta saber qual o 
procedimento miraculoso para '1ndenizar" rios, matas, flora, solo, 
os mortos pelas doen~s "civilizadas" e as culturas destr~adas\ 

Este é o país da dizima~ao sistemática. As frentes de trabalho 
nordestinas e sulinas, os bóias-frias, a rotatividade da mao-de-obra 
operária, a repressao aos desempregados, a desnutri~ao e mortalidade 
infantis, a discrimina~io racial e sexual, a calamidade dos chamados 
"servi~os públicos" vio de par com a dizima~ao dos indígenas e 
atestam o colossal desprezo da classe dominante brasileira pelo pilar 
da ideologia liberal - os Direitos do Homem e do Cidadlo. Mas 
atestam que se tim dia a democracia for possível neste País. ela 
nascerá dos movimentos sociais e populares, do contra-poder social e 
político que transforma a plebe em cid ad!" e os cidadlos em sujeitos 
que declaram suas diferen~ e manifestam seus c:onflitos. Nlo é 
casual que o bloqueio a essa transforma~o, nos dias que correm, 
venha da "grande política" na qual tcxlos falam em nome .do povo 
sob a condi~o expressa de que o povo nao fale em seu própno nome. 

(Folha de Sfo Paulo, 08/10/84.) 
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"EM DEFESA DOS POYOS INDÍGENAS" 
D. Luciano Mendes de Almeida 

o direito a vida é fundamental e sagrado. 
Celebrar o Natal de Jesus Cristo é comprometer-se a unir 

esfor~os em defesa e promo~o da vida humana. . . 
Surpreendeu-nos a assinatura do novo decreto. pres1d~ncial 

que autoriza a minera~ao em áre~ i?dí~enas. Est~ dec1sao atinge .ª 
posse da terra necessária a sobreVIVeDCla dos índtOS para OS qualS. 
"a terra é vida". 

1. No Brasil há aproximadamente 220 mil membros perten
centes a cento e oitenta povos indígenas. Eram cinco milhl)es 
quando o europeu chegou a terra br~ileira. Infelizment~ no~~ histó
ria está manchada de gravíssimos crimes contra os índ1os expuJsos, 
escravizados e massacrados. Estes irmfos tem direito a viver e desen
volver seu patrimonio cultural. 

2. A questfo da terra é central para a sobreyivéncia dos povos 
indígenas. Nio é apenas fonte de aliment~io. 11 chio cultural,. lugar 
de seus mitos e tradi~0es. Daí que tirar-lhes a terra é destruu-lhes 
a vida. 

3. Desde o perícxlo. colonial a legisla~lo brasileira garantiu aos 
indígenas a posse e o uso exclusivo de seu território. ~is de trinta 
estatutos legais nos últimos dois séculos expressam o dever do gover
no no reconhecimento dos direitos indígenas. Em 1973, no art. 65 
da Lei nQ 6.001, assumiu a Na~o o compromisso de demarcar até 
dezembro de 1978 todas as terras indígenas. Mas só 14% forani de 
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fato demarcadas e homologadas. Em fevereiro de 1983, a assinatura 
do decreto nQ 88.118 retirou da Funai a competencia para cumprir 
sua principal fun~ao de demarcar terras dos índios. 

4. Nos últimos anos toma-se cada vez mais intensa a corrida 
aos núnérios em territórios indígenas. O decreto n9 88.985, assinado 
pelo presidente da República em novembro de 1983, abria as reser
vas de índios A explora~ao mineral. Foi sustada a regulamenta~o. 
Isto nfo irnpediu que garimpeiros e empresas provocassem violencia. 
Em abril de 1984, quatrocentos líderes indígenas reuniram-se em 
Brasüia e se manifestaram contra a política indigenista oficial. 

5. O potencial de riquezas naturais do Brasil deve ser aprovei
tado de modo racional e em bem de toda na~ao. ~ indispensável, no 
entanto, a preserva~ao ecológica e a garantia da existencia e desen
volvimento das popula~oes autóctones. Só o projeto Carajás alterou 
a vida de trinta comunidades indígenas e sao muitas tribos hoje 
amea~adas de exterminio ao longo do País. 

6. A explora~ao indiscriminada do minério em áreas indígenas 
depreda a flora e a fauna, acarreta a desintegra~ao sócio-cultural das 
comunidades. Eliminam-se lideran~ tribais. Introduz-se a prática do 
alcoolismo. Degrada-se a mulher pela prostitui~ao. Disseminam-se 
doen?S altamente contagiosas. ~ a fome e a morte. Acirram-se os 
animos e cresce a violencia. Dezenas de indios foram assassinados 
por brancos ou mortos em conflitos internos. Permanecem impunes 
os responsáveis pelos covardes assassinatos de Simáo Bororo em 76, 
Angelo Pankararé em 79, do líder guarani Mar~al em 1983 e de 
muitos outros. Fazendeiros e jagun~os continuam armados e agindo 
arbitrariamente. 

7. A ocupa~!o das terras indígenas por projetos indiscri
minados de miner~io constitui-se como viola~o dos direitos funda
mentais das popula~es indígenas. ~grave o fato de nao terem sido 
consultadas as organiza~óes dos índios e o próprio órgao gove.rna
mental para a política indigenista. 

8. A lgreja na sua missao de evangelizar deve se empenhar para 
que todos tenham vida digna de filhos de Deus. Daí seu compromisso 
com os pobres cujos direitos sao mais violados: os índios, campo
neses, bóias-frias, menores abandonados, operários e desempregados. 
~justo pois que a lgreja se associe a outras vozes da Na~o para que 
seja respeitada a identidade das etnias indígenas. Neste sentido muito 
tem f eito o Cimi - Conselho Indigenista Missionário. 

Permanece viva e f orte entre nós a palavra de Jo!o Paulo 29 
aos indios em Manaus em 1980: "Confio aos poderes públicos, e 
outros responsáveis, os votos, que fa~o de todo cora~ao em nome do 
Senhor, que a voces, amados irmaos índios, cujos antepassados 
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foram os prirneiros habitantes desta terra, obtendo sobre ela um 
particular jus ao longo das gera~Oes, seja reconhecido o direito de 
habitá-la na paz e na serenidade, sem temor de serem desalojados em 
beneffcio de outrem, seguros de wn espa~ vital que será base, nlo 
somente para sua sobrevivencia, mas para preserva~o de sua identi
dade como grupo humano, como povo." 

9. Fica o apelo e a esperan~a de que o presidente da Repúbli~ 
fiel a seus ideais democráticos, a luz dos direitos mais fundamentais 
da pessoa humana, reconsidere e revogue o decreto assinado a nove 
de janeiro de 1985. 

(Follta de S!o Paulo, 12/01/85) 

91 



DOSSIE: 
MINERADORAS E 

ÁREAS INDÍGENAS" -
CEDI-CENTRO -ECUMENICO DE ,_ 

DOCUMENTACAO 
E INFORMA<:AO /SP* 

* Reproduzido com 
autoriza~ao do CEDl/SP. 



Apresenta~o 
1 Portaría intenninisterial nQ 006 de 15.01 .81 
2 Convenio nQ 023/81 FUNAl/DOCEGEO 
3 Conv~nio nQ 018/82 FUNAI/PETROBRÁS e aditivo nQ l 
4 Processos de pesquisa mineral/DNPM indef eridos/FUNAI 

por área indígena e tipo de empresa. Período: 13.01 a 
15.10.1982 

5 "CPI/SP critica medidan, ESP 12.11.83 
6 "Em área indígena nlo deve haver minera~", Diirio 

Popular 21. l l. 83 
7 "No mínimo 26 áreas com excelente potencial", O Globo 

11.12.83. 
8 "Fwiai faz as contas", O Globo 11.12.83 
9 "Entidades criticam decido", O Globo 11.12.83 

10 "Parecer confirma Estatuto do fndio", O Globo 04.04.83 
11 "Lavra em reserva será exclusivamente de índios", ESP 

10.05.83 
12 "Divergencias entre FUNAI e DNPM", C. Braziliense 

20.05.83 
13 "Produ~o do ouro nas reservas do Pará", JB 29.05.83 
14 "Garimpeiros no SolimC>es e Rio Negro", Jornal do Comér

cio 06.09.83. 
15 "DNPM promete "royalties" a FUNAI", O Globo 11.12.83 
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16 " Empresas mineradoras apresentam pedidos a FUNAI", 
Diário Popular 12.12.83. 

1 7 "Os Kayapó e os garimpos de ouro", Carlos Alberto Ricardo 
18 Aconteceu na imprensa 
19 " FUNAI fixa normas relativas a minera~ao na área indí

gena", Jornal de Brasilia 28.08.84 
20 "Criticada min~ra~ao em área indígena", ESP 28.08.84 
21 Projeto de leido Deputado Mozarildo Cavalcanti sobre iden· 

tifica~ao, delimita~ao e demarca~ao de terras indígenas, RR 
22 Levantamento parcial de processos de pesquisa mineral/ 

DNPM indeferidos em tramita~ao/FUNAI, por área indígena 
e tipo de empresa, 1984. 
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*Na Edi~ao Original também constava os seguintes documentos: 
- Expos~o de Motivos lnte.rministerial n9 88 de 21.10.83. 
- Decreto n<? 88.985 de 10.11.83 
- Minuta de Portaría FUNAI de Regulamenta~lo do Decreto n<? 88.985, 

que foram suprimidos para evitar repeti~es. 

APRESENTA{:'AO 

Esse dossie f oi preparado para subsidiar as reflexoos e encami· 
nhamentos das organiza~oes nfo-governamentais de apoio aos povos 
indígenas e dos indigenistas autenticos, no contexto das discussoos 
desencadeadas pelo presidente da FUNAI a respeito da regu1amen
ta9ao do decreto-leí n<? 88.985, que dispoe sobre a explora~o de 
riquezas minerais em ter ras indígenas. 

Na reunHio havida na sede da FUNAI, em Brasília, no dia 27 
de agosto, as organiza~oes e pessoas presentes tomaram conheci
men to de urna minuta de portaría. Solicitaram um prazo de alguns 
dias para estudar a questao e desde logo manifestaram-se pela incons
titucionalidade do decreto n<? 88.985 (como aliás já haviam feíto em 
outras oportunidades, ver docs. n<? 5, 6 e 9), apesar da insistencia do 
Procurador-geral da Funai, do Assessor de Seguran~a e Informa~ao e 
dos deputados do PDS/RR, senhores Alcides Lima e Mozarildo 
Cavalcanti , ambos membros da Comissa-o do Índio da Cámara Fede-
ral (ver docs. nQ 19 e 20). . 

Nesse sentido, no ato da reuniao do dia 27, as organiza~s e 
outras pessoas presentes demonstraram pouca disposi~ao de entrar 
no mérito da minuta de portaría proposta pelo presidente da FUNAI. 
Urna nova reuniao foi marcada para o dia 1 O de setembro. E foi 
nesse curto intervalo de tempo, com o propósito de subsidiar as 
comiss0es de trabalho inter-organi~0es que se criaram para estudar 
o assun to e produzirem seus pareceres, é que os documentos desse 
dossie foram reunidos e algumas informa~ües dispersas foram tabu
ladas. 
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Gostaríamos de chamar a aten~o para alguns pontos: 

1 Q) " Argumentos fáticos" utilizados pelas pessoas in teressadas na 
regulamenta~ao do decreto de que várias áreas indígenas já estllo 
invadidas por "garimpos clandestinos" na-o procedem, de saída 
porque a minuta proposta trata de viabilizar a entrada de empresas 
mineradoras nas áreas indígenas. Empresas que, freqüentemente, tem 
perdido para os garimpeiros a corrida pelo controle de áreas preten
didas, como se poderá ler no doc. n<? 17. De qualquer modo é de se 
supor que as empresas estao interessadas na regulamenta~ao do 
citado decreto para poderem preencher um dos requisitos da sua 
"racionalidade" (legaliza~aó das áreas de pesquisa e de lavra) e dar 
curso aos seus investimentos. 
29) Mas quem sa-o essas empresas interessadas? Quais as áreas pre
tendidas? Tais perguntas mereceriam um levantamento abrangente e 
rigoroso. Mas os poucos dados que conseguimos coligir, para os anos 
de 1982 e 1984, apontam alguns perfis indicati.vos (ver <loes. n<? 
4 e 25). 
39) Nos últimos anos, a FUNAI tem indeferido inúmeros processos 
enviados pelo DNPM. Até a promulga~ao do decreto n<? 88.985, os 
indeferimentos eram feitos freqüentemente com base na Portarla 
006/81 (doc. n Q 1) e nos casos em que as áreas de minera~o pre
tendidas pelas empresas incidiam nas terras indígenas reconhecidas 
pela FUNAI. Mas a FUNAI aceitou alguns convenios bilaterais 
com empresas estatais, para viabilizar traballios de pesquisa e lavra, 
com conhecidos efeitos <lanosos as popula~lSes indígenas afetadas. 
Trata-se, por exemplo, do Conv~nio 018/82 com a Petrobrás (doc. 
nQ 3), que serviu aos interesses da empresa com rela\:fo as áreas 
Sateré-Mawé, Mundurukú, Krikati e várias outras, inclusive incidindo 
em áreas de índios arredios, nos vales dos ríos Juruá e Itacoaí. Nessa 
mesma linha vale lembrar também o convenio feíto coma DOCEGEO 
(doc. n<? 2), para explora~ao do ouro na Reserva Kay.apó, afetando 
sobretudo os Gorotire. 
4Q) Finalmente, mesmo considerando a duvidosa abrangencia dos 
dados disponíveis sobre os processos em tramit~ao ou indeferidos 
em 84 (computamos 134 processos, enquanto o presidente da Funai 
fala em 200), vale ressaltar a enonne concen tra~io de pedidos da 
Companhia Vale do Río Doce (CVRD) - incluindo suas várias 
subsidiárias - com incidencia sobretudo nas áreas indígenas do Pará. 
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Sao Paulo, 6 de setembro de 1984 
Carlos A. Ricardo 
p/equipe de POVOS IND(GENAS NO BRASIL 

1. POR TARIA INTERMINISTERIAL nQ 006, de 15 de janeiro 
de 1981. 

OS MINISTROS DE ESTADO DO INTERIOR E DAS MINAS 
E ENERGIA, usando de suas atribui~Oes, tendo em vista, respecti
vamente, o disposto na Lein'? 6.001 de 1973, e no Decreto nQ 65.202; 
de 1969, e considerando a necessidade de operacionalizar, em a~lo 
conjunta, de ambas as Pastas a libera~ao de títulos de pesquisa e 
lavra em terras indígenas e/ou presumivelmente habitadas por silví
colas. 

RESOLVEM 

l. Somente serao outorgadas autoriza~Oes de pesquisa e conces
sOes de lavra em terras indígenas e/ou presumivelmente habitadas 
por silvícolas, ap6s assentimento da Funda~ao Nacional do fndio -
FUNAI, através de processo regularmente examinado e informado 
por aquela Funda~a-o; 

11. O assentimento de que trata o artigo anterior fica condicio
nado a acordo prévio firmado entre os requerentes e a Funda~ao, 
dele faz.endo parte, obrigatoriamente, as normas baixadas interna
mente pela FUNAI; 

111. As autoriza~0es de pesquisa e concessOes de lavra em terras 
indígenas e/ou presumivelmente habitadas por silvícolas, ficam 
restritas a empresas estatais, a nível federal, e somente serao conce
didas quando se tratar de minerais estratégicos necessários a seguran~ 
e ao desenvolvimento nacional, como tal definidos pelo Departa
mento Nacional da Produ~ao Mineral - DNP~i; 
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IV. A FUNAI encaminhará ao DNPM, no prazo de 60 dias, plantas 
de situa\:ao das terras indígenas, e/ou presumivelmente habitadas 
por silvícolas, bem como as modifica\:OeS que ocorrerem nas referi
das áreas; 

V. A FWlda~ao Nacional do fndio e o Departamento Nacional da 
Produ~ao Mineral, no ambito das respectivas áreas de competencia, 
baixar~o as normas necessárias a regulamenta~ao das disposi~aes 
contidas nesta Portaria; 

VI. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publica~ao, revo-
gadas as disposi~C>es em contrário. 
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Mário David Andreazza 
Ministro do Interior 
Cesar Cals de Oliveira Filho 
Ministro das Minas e Energia 

2. CONVtNIO n<? 023/81 , QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
FUNDA<;ÁO NACIONAL DO INDIO - FUNAI E A DOCE
GEO, PARA DAR CUMPRIMENTO AO INCISO lI DA 
PORTARIA INTERMINISTERIAL n<? 006/81 , DE 15 DE 
JANEIRO DE 1981. 

A FUNDA<;AO NACIONAL DO iNDIO, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede em Brasília-DF, neste ato representada 
pelo seu Presidente JOÁO CARLOS NOBRE DA VEIGA, usando 
das atribui~()es que lhe sao conferidas pelo artigo 89, ítem VI, do 
Estatuto aprovado pelo Decreto n<? 84.638, de 16 de abril de 1980, e 
a RIO DOCE GEOLOGIA E MINERA<;ÁO S.A. - DOCEGEO 
CGC nQ 34.230.763/0001-40, sediada na Av. Presidente Wilson, 210 
- 119 andar, autorizada a funcionar como Empresa de Minera~ao 
pelo Alvará n9 423, de 14/10/71, neste ato representada pelos: 
Diretor Presidente DEOCL~CIO RODRIGUES, e Diretor Superin
tendente, FRANCISCO FRANCO DE ASSIS FONSECA, doravante 
denominada DOCEGEO, resolvem firmar o presente CONVENIO, 
mediante as cláusulas e condi~oes seguintes : 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente Convenio tem por objetivo atender ao inciso 11 

da Portaria Interministerial n<? 006/81, de 15 de janeiro de 1981, 
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sobre área presumivelmente indígena, situada no Município de Sao 
Felix do Xingu/PA, constantes das plantas de situa~a:o, base carto
gráfica oficial, rubricadas pelas partes signatárias do presente 
Convenio, que passam a fazer parte integrante desse instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO 
O prazo poderá estender-se até 03 (tres) anos, a partir da data 

de assinatura deste Convenio, com possibilidade de prorroga~o, de 
acordo com o interesse de ambas as partes. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CONTROLE 
A FUNAI se reserva o direito de controlar e acompanhar o 

andamento das atividades da DOCEGEO na área indígena, por meio 
de visitas aos locais de trabalho, contato pessoal comos responsáveis 
e outros meios que julgar adequados. 

CLÁUSULA QUARTA - PARTICIPA~ÁO DA COMUNl
DADEINDfGENA,DARENDAPELAOCUPA~ÁODAÁREA 
E DA INDENIZAvAO. 
Vindo a ser obtida a produ~a:o mineral, a DOCEGEO passará 

a FUNAI, mensalmente, urna impordncia correspondente ao Impos-
to Único ~bre Minerais arrecadado de minerais extraídos da área 
mencionada na Cláusula Primeira, relativo ~ participa~lo da com\Dli
dade indígena, pela ocupa~o da áreae referente aosdanose prejuízos 
causados ao Patrimonio Indígena, nos termos do Código de Mint}
~a:o e da LeinQ6.001/73. 

PARÁGRAFO ÚNICO 
O recolhimento dessa importancia será feito pela DOCEGEO 

em nome da FUNAI, em conta aberta na agencia da Caixa Econ~ 
mica Federal-CEF, instalada na Fazenda Cumarú, e será aplicado 
integralmente em beneficio da comunidade indígena da área. 

'CLÁUSULA QUINTA - DO FORO 
· As partes elegem o Foro do Distrito Federal para solu~!o de 

quaisquer dúvidas decorrentes da exec~o do presente Convenio. 
- E, por estarem de pleno acordo com as ~ndi~s aquí estipu
ladas, foi lavrado o presente em 04 (quatro) vw de igual teor que, 
depois de lido e achado conforme vai assinado pelas partes e por 
2 (duas) testemunhas. 

Brasfiia, 13 de mar~o de 1981. 
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JOAO CARLOS NOBRE DA VEIGA 
Presidente/FUNAI 

DEOCLÉCIO RODRIGUES 
Diretor Presidente/DOCEGEO 

FRANCISCO FRANCO ASSIS FONSECA 
Diretor Superintendente/DOCEGEO 
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3. CONVtNIO nQ 018/ 82 QUE ENTRE SI FAZEM A FUNDA
<;AO NACIONAL DO INDIO E A PETRÓLEO BRASI
LEIRO S.A. PETROBRÁS, NA FORMA ABAIXO: 

A FUNDA<;AO NACIONAL DO fNDIO, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede e foro em Brasilia-DF, neste ato repre.; 
sentada pelo seu Presidente, PAULO MOREIRA LEAL, usando das 
atribui\:OeS que lhe sa-o conferidas pelo Artigo 8Q, IV e VI, dos 
Estatutos aprovados pelo Decreto n<? 84.638, de 16 de abril de 1980, 
doravante chamados FUNAI, e a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. 
PETROBRÁS, sociedade de economia mista, CGC nQ 33.<XD.167 /0001, 
com sede na cidade do Rio de Janeiro, RJ, neste ato representada 
pelo seu Presidente SHIGEAKI UEKI, consoante o disposto no 
Artigo 579, inciso 1, do seu Estatut , aprovado pelo Decreto 
nQ 81.217, de 15 de janeiro de 1978, doravante chamada PETRO
BRÁS· 

' 

CONSIDERANDO: 

- que a PETROBRÁS é titular exclusiva da execu~ilo do 
monop6lio da Uni!o Federal da pesquisa e lavra de petróleo e gases 
raros, existentes no território nacional, nos termos da Constitui~lo 
Federal e da lei nQ2.004, de 03 de outubro de 1953; 
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- que a pesquisa e lavra de petróleo e gases raros ~o consi
deradas atividades de relevante intere~ para a seguran? e o 
desenvolvimento nacional; 

- que é política nacional a acelera9[0 da explora9ao do 
potencial petrolífero do País; 

- que a FUNAI foi instituída em virtude da Lei nQ 5.371, de 
05 de dezembro de 1967, como o órgao competente para exercer, 
em nome da Uniao Federal, a tutela dos índios e das comunidades 
indígenas ainda na-o -integradas na comunMo nacional, gerindo o 
património indígena e estabelecendo as diretrizes e garantindo o 
cumprimento da política indigenista, entre outras obriga9oos, 
consoante especificado no seu Estatuto, aprovado pelo Decreto 
nQ 87.638, de 16 de abril de 1980; 

- que o Decreto n<? 65.202, de 22 de setembro de 1969, e a 
Portaria Interministerial nQ 006, de 15 de janeiro de 1981, condi
cionaram a explora~o de minerais estratégicos, necessários ao 
desenvolvimento e seguran? nacionais, em terras indígenas, a 
assinatura de acordo prévio entre empresa federal, interessada na 
pesquisa e lavra dos ditos minerais, e a FUNAI; 

- que é mister para as partes a celebra9a'o de CONV:ENIO 
com o escopo de regular a pesquisa e lavra de petróleo e gases raros 
em terras indígenas, ~ semelhan'ta do disposto nos diplomas legais 
su pracitados ; 

Resolvem celebrar o presente CONY:ENIO, que se regerá 
pelas cláusulas e condi~aes seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente CO~~NIO tem por objeto a fixa~o de normas 
gerais e procedimentos a serem observados pela PETROBRÁS, ou 
pelas empresas que com esta ~nham firmar contrato, quando se 
fizerern necessários trabalhos de pesquisa e lavra de petróleo e 
gases raros em terras habitadas por indígenas, bem como a defi
ni~lo das atnl>ui~s da FUNAI com rela~o a atua~lo da 
PETROBRÁS e suas contratantes naquelas áreas. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO 

Este CONV~NIO é firmado por prazo indeterminado . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA<;OES DA 
PETROBRÁS 

3. Obriga-se aPETROBRÁS, durante a vigencia deste CONVENIO, 

3.1 . Indicar a FUNAI, mediante notifica9ao por escrito, as áreas 
terrestres pretendidas para as atividades de pesquisa e lavra de 
petróleo e gases raros em terras presumidamente indígenas; 

3.2. Recebida a comunica'tªº da FUNAI, indicada no item 4.1, 
caso persista o interesse nas opera9oes em terras indígenas, solicitar 
a competente autoriz.ai;ao com antecedencia mínima de 60 (ses
senta) días em relai;ao ao início dos trabalhos, encaminhando as 
seguintes informa'tOes: 

3. 2.1 A na t ureza dos trab albos a se rem realizados · 
' 

3.2.2 Os cronogramas dos serviyos a serem executados, inclusive dos 
serviyos de campo preliminares; _ 

3.2.3 A composi~ao das equipes de trabalho, cujos integrantes serao 
portadores de atestados de vacina9ao, saúde e abreugrafia; 

3.3 Fornecer diretamente, ou fazer com que ~uas contratantes for
neyam, alimentay~O e pausada, nos acampamentos das equipes de 
trabalho, aos servidores da FUNAI designados para atividades especí
ficas nas áreas e objeto deste CONY:ENIO; 

3.4 Contratar diretamente, ou fazer com que suas contratantes 
contratem, na área da reserva e sempre que possível, m~o-de-obra 
indígena em igualdade de condiyóes comos demais trabalhadores de 
mesma qualifica~ao, e desde que autoriz.ada pela FUNAI; 

3.5 Cumprir e providenciar para que suas contratantes cumpram a 
legislayao de prote~o ao silvícola; 

3.6 Responder civilmente por todo e qualquer dano causados ao 
índio e ao seu patrimonio, em decorrencia de ª'tao ou omissao sua, 
de seus representantes e prepostos. 
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3.6.1 A responsabilidade civil de que trata este item será cominada 
diretamente ~ Contratantes, quando os danos forem causados por 
elas, seus representantes ou prepostos. 

3.7 Em caso de infringencia do Estatuto do fndio, em qualquer dos 
seus dispositivos, em especial em casos que violem a moral, os 
costumes e as tradi~es culturais do índio ou da comunidade, obriga
se a PE1ROBRÁS a retirar da área, de imediato, os responsáveis, sem 
prejuízo das san~Oes penais. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGA<;OES DA FUNAI 

4. Obriga-se a FUNAI, por for? deste instrumento, a: 

4.1 Comwiicar l PETROBRÁS a existencia ou nfo de terras indí
genas, consoante a defini~o expressa na Lei 6.001/73, em áreas onde 
esta pretenda explorar petróleo, por si ou através de empresas por ela 
contratadas, no prazo de 30 (trinta) días a contar da notifica~lo da 
PETROBRÁS l FUNAI mencionada no ítem 3.1; 

4.2 Conceder as competentes autoriza~Oes para que a PETROBRÁS 
ou suas contratantes e terceiros por estas contratados, possam entrar 
e operar nas áreas habitadas por indígenas, nunca excedendo o prazo 
de 3Q (trinta) dias para concesslo de autoriza~!o, contados a partir 
da data do pedido de auto~ referido no item 3.2; 

4.3 C'.Onscientizar os indígenas sobre as atividades a serem desen
volvidas pela PETROBRÁS ou por suas contratantes, obtendo, por 
parte deles, clima de colabor~fo apropriado u atividades das equipes; 

4.4 Assessorar de modo permanente a PETROBRÁS e suas contra
tantes, mantendo constantemente na área de trabalho pessoal 
especializado, com conhecimento adequado dos costumes tribais e 
da legisla~ de prote~o ao silvícola, o qual zelará pelo fiel cumpri
mento do disposto no presente CO~NIO e terá a miss!o primordial 
de manter ambiente próprio aos trabalhos; 

4.5 Fisalinr as atividades das equipes de trabalho nas áreas indí
genas, fomecendo-lhes todas as infonna~s e auxilio neoessários l 
preserva~!o do ecossistcma; 

4.6 Dar conhecimento l PETROBRÁS, exauridas as diligéncias 
cabíveis, da inviabilidade temporária de atividades de pesquisa e lavra 
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em determinadas áreas, quando constatada a inaceitabilidade pelos 
grupos tribais. 

4.7 Facilitar todas as atividades que devam ser exercidas pela 
PETROBRÁS ou suas contratantes em terras indígenas; 

4.8 Fornecer A PETROBRÁS as normas de comportamento a 
serem observadas pelas equipes de trabalho, as quais serlo incluídas 
nos aditivos que venham a ser celebradas nos termos destc CON
VbNIO. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO DE INDENI
ZA<;AO 

5.1 A PETROBRÁS ou suas Contratantes procederlo os paga
mentos de indeniz.a~ries, decorrentes de uso das terras e danos causa
dos ao patrimonio do índio ou da comunidade indígena, bem como 
efetuario o pagamento de outras vantagens que, por for? de dispo
sitivos lega is devam ser conferidas aos indígenas, em razfo das 
atividades de pesquisa e lavra em suas tenas. 

5.2 A PETROBRÁS e a FUNAI constituira:o urna Comissa:o Técnica 
integrada por número paritário de peritos com a atribui~a:o de fixar 
os valores a serem pagos e estabelecer as condiy~S de pagamento. 

5.3 Caso a ComisS[o Técnica nao consiga chegar a um acordo, as 
Partes poderáo requerer em juízo a ftxayáo da renda e indeniz.ayáo. 

CLÁUSULA SEXTA - DISPOSI<;OES GERAIS 

6.1 Caberá ~ Partes, de comum acordo, por intermédio de seus 
representantes nas áreas, a escolha dos locais ónde seráo instala.~os .ºs 
acampamentos das equipes, respeitando sempre as conveniencias 
logísticas e técnicas dos trabalhos nessa escolha; 

6.2 Urna vez que as terras habitadas por silvíoolas sa:o, em sua 
maioria imóveis do domínio da Uniao Federal, caberá a FUNAI, 
como s~ representante, nos termos do parágrafo 1 Q do artigo 4.5, da 
Lei 6.001 /73, conceder autoriza~áo relativa ao uso temporár10 de 
áreas indígenas necessárias a pesquisa e lavra de petróleo e g~s raros. 
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. 6.3 A PETROBRÁS e a FUNAI podera:o de comum acordo no 
prazo referido no ítem 4.2, celebrar termos aditivos ao presente 
CONV~NIO, . para cada autoriza9llo concedida pela FUNAI a 
PETROBRÁS ou as suas contratantes para execu9ao de pesquisa e 
lavra de petróleo e gases raros em determinada terra indígena, estabe
lecendo as normas e procedimentos a serem observados pelas equipes 
de trabalho e as responsabilidades de cada Parte. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO 

Fica eleito o foro federal da cidade de Brasilia, Distrito Fede
ral, para dirimir as dúvidas decorrentes <leste CONV~NIO ou de sua 
execu9ao, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privile
giado que seja. 

E por estarem assim ajustadas e contratadas, assinam as Partes 
o presente CONV~NIO em 04 ( quatro) vías de igual teor, para o 
mesmo fim, diante de 02 (duas) testemunhas, que também o firmam. 

Brasilia, 11 de mar90 de 1982 

PAULO MOREIRA LEAL 
Presiden te da FUNAI 

SHIGEAKI UEKI 
Presidente da PETROBRÁS 

ADITIVO NQ 1 DO CONVENIO 18/82, CELE
BRADO EM 11/03/82 ENTRE A FUNDA<;ÁO NACIONAL DO 
fNDIO E A PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS. 

. . . A ~UNDA<;ÁO NACIONAL DO fNDIO, pessoa jurídica de 
dire1to pnvado, com sede e foro em Brasília-DF, neste ato represen
tada pelo seu Presidente, PAULO MOREIRA LEAL usando das 

' atribui9oes que llie sao conferidas pelo Artigo n<? 8, IV e VI, dos 
Estatutos aprovados pelo Decreto n<? 84.638, de 16 de abril de 1980, 
doravante chamada FUNAI, e a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. -
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PETROBRÁS, sociedade de economía mista, CGC 33.000.167/0001, 
com sede na cidade do Río de Janeiro, RJ, neste ato representada 
pelo seu Presidente SHIGEAKI UEKI, consoante o disposto no Artigo 
57<?, inciso 1, do seu Estatuto, aprovado pelo Decreto nQ 81.217, de 
15 de janeiro de 1978, doravante chamada PETROBRÁS, tem entre 
si ajustado e contratado aditar o C'.onvénio 18/82-, celebrado em 11 
de mar90 de 1982, de acordo comas seguintes cláusulas e condi9oes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

1.1 - A cláusula QUINTA do C'.onvenio passará a ter a seguinte 
reda9ao: 

"5.1- A PETROBRÁS ou suas CONTRATANTES pagara:o a 
FUNAI, em beneficio dos índios e das comunidades indígenas, cujas 
terras sejam utilizadas, a título de ocupa9ao, utiliza~o e eventuais 
danos de qualquer natureza relativos as terras e comunidades indí
genas, renda mensal equivalente a 400 ORTN's (quatrocentas 
Obriga9oes Reajustáveis do Tesouro Nacional). . 

5.2 - A autoriza9ao para ingresso na terra indígena, bem como o 
pagan1ento da renda mensal estipulada acima serao consignados em 
ata a ser firmada por representantes da FUNAI, da Comunidade 
Indígena da área considerada, da PETROBRÁS e, se f or o caso, da 
CONTRATANTE, antes de serem iniciados os trabalhos autorizados 
na forma do ítem 4.2 do Convenio. 

5.3 - A renda mensal, a ser paga até o dia 5 do mes seguinte a 
cada mes_ em que haja ocupa9a-o das terras indígenas, será devida 
também pelas fra9C>es de mes em que ocorra tal ocupa9ao. 

5.4 - Caso a PETROBRÁS e urna ou mais CONTRATANTE sob 
Contrato de Presta9!0 de Servi~s para Explor~ao de Petróleo, com 
Cláusula de Risco, operem simultaneamerite na mesma reserva ou 
terra indígena, o pagamento da renda será devido por cada urna 
dessas empresas. 

5.5 - Fica estabelecido, no entanto, que o pagamento da renda 
supra-referida dará o direito a PETROBRAS ou a sua CONTRATAN
TE de operarem simultaneamente em pontos distintos de urna reserva 
ou terra indígena, se foro caso." 
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2. RA TIFICAyÁO E CÓPIAS 

2.1 - As partes ratificam todos os termos do convenio 18/ 82 que 
na:o foram modificados pelo presente instrumento. 

E por estarem assim ajustadas e contratadas, assinam este adi
tivo em 4 (quatro) vias de igual teor e para o mesmo fim, diante 2 
(duas) testemunhas, que também o firmam. 
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Brasília, 09 de Maio de 1983. 

FUNAI 
PETROBRÁS 

4 . PROCESSOS DE PESQUISA MINERAL/DNPM INDEFERI
DOS/FUNAI, POR ÁREA INDÍGENA E TIPOS DE EMPRESA. 
PER!ODO: 13/01a15.10.1982. 

empresa emp. privada emp. privada nlo 
Are a indígena estatal nacional internacional ident. total 

PI Aripuan~ 32 4 36 
(RO/MT) 

Al Roosevelt 1 1 2 
(RO/MT) 

Al 7 Setembro 4 1 5 
(RO/MI) 

Karitiana (RO) 2 2 

Yanomami 5 3 8 
(RR/AM) 

Waimiri-Atroari 4 1 5 
(RR/AM) 

Al Tenharim (AM) 1 1 

Cateté (PA) 3 2 5 

RI Kayapó (PA) 2 2 

Bau-Mekranotire 13 13 
(PA) 

Al Turia~u (MA) 6 6 

Áreas nlo identi-
ficadas ( *) 3 19 40 15 77 

TOTAL 10 27 95 30 162 

Fonte: "Rela~o de Processos indeferidos referente a Pesquisa 
Mineral - Exercício de 1982", DGPl/Funai/DF; 15 .10.82 

Nota : ( *) processos indeferidos com base no ítem 3 da Portaria 
Interministerial 006/81. 
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5. "CPI/SP CRITICA MEDIDA" 

A Comissa-o Pró-fndio de Sáo Paulo criticou, ontem, em nota 
divulgada em Brasilia, o decreto assinado pelo presidente Figueiredo 
autorizando a presen9a de empresas deminera9llo nas áreas indígenas. 
" 0 presidente Figueiredo argumenta que as companhias de ·minério 
vao conter o garimpo selvagem que, expulso de outras áreas, fatal
mente irá invadir áreas indígenas, diz a nota. Este, no entanto, é um 
remédio tllo perigoso quanto a doen~." 

A Comissao defende que, tanto a minera9ao como garimpo, 
como um todo, executados por pessoas estranhas as comunidades 
indígenas, devem ser coibidos. "Como sempre, observa a Pró-fudio, 
pensou-se em solucionar problemas sociais a custa dos direitos 
indígenas, ainda que esta solu9ao implique na destruiyá'o física dos 
índios". (ESP, 12/11/83). 

6. "EM ÁREA INDÍGENA NAO DEVE HAVER MINERA<;AO" 

O CDTI, o CIMI, e a CPT, reagiram contrariamente a notícia 
do Decreto assinado pelo presidente da República, que permite a 
Funai abrir as áreas indígenas para empresas particulares e estatais 
explorarem minérios. (Diário Popular, 21 /11 /83). 

7. " NO MÍNIMO 26 ÁREAS COM EXCELENTE POTENCIAL" 

Cerca de 25 mil índios brasileiros vivero hoje em terras ricas 
em minérios, que atingem quase 20 milh6es de hectares espalhados 
pela Amazonia legal (Amazonas, Roraima, Pará, Rondonia, Amapá e 
Mato Grosso ). A Funai afirma nao ter, até hoje, um levantamento 
desses territórios, mas, através de um confronto como mapa mineral 
.do Radam, identificam-se, no mínimo, 26 áreas indígenas com exce
lente potencial mineral. 

A maior dessas áreas (oito inilhoes de hectares) corresponde as 
terras habitadas pekls Yanomami - nove mil índios com baixo grau 
de acultura9ao que vivero em Roraima, concentrados perto da f ron
teira com a Venezuela. Acredita-se que em suas terras exista ouro, 
cassiterita, estanho, cobre, alumínio e diamante. ( O Globo, 11 /12/83). 

8. "FUNAI FAZ AS CONTAS" 

A FUNAI afirma que o decreto presidencial que replariza o 
direito de pesquisa e lavra em terras indígenas permitirá um maior 
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controle e fiscaliza~o da explora~ao mineral naquelas áreas, e a arre
cada~lo de recursos que serio revertidos em benefício da comuni
dade. 

A Funai reoonhece que, apesar de proibida, a garimpagem é -
comum nestas áreas e lembra que a Polícia Federal tem sido chamada 
freqüentemente para expulsar os garimpeiros invasores. O próprio 
Presidente da Funai, Otávio Ferreira Lima, temía que, com o fim do 
garimpo em Serra Pelada, o número de invasores se multiplicasse. 

Técnicos da Funai já come~am a fazer um levantamento das 
principais riquezas encontradas nas reservas e, juntamente com 
outros órgaos federais, estudam a forma de participa~llo da Fun
da~a:o nos lucros da explora~io. (O Globo, 11 /12/83). . . . 

9. "ENTIDADES CRITICAM DECISAO" 

Entidades ligadas a causa indígena e representantes de suas 
comunidades protestam oontra o decreto, afirmando que a medida 
visa a jltender interesses do Govemo e de empresas privadas. O Depu
. tado Xavante Mário Juruna (PDT-RJ) denunciou esta semana que a 
Funai guardava em suas gavetas mais de 50 processos de empresas 
pedindo autoriza~ao para lavra, aguardando apenas a divulga~a:o do 
decreto. A Comissa'o Pró-fndio, com sede em Sio Paulo, divulgou 
nota em que afirma suspeitar de "interesses eleitoreiros" de políticos 
de Roraima para abertura dos garimpos. 

Mario Juruna teme a multiplica~o dos conflitos entre índios 
e garimpeiros, afirmando que "a responsabilidade será de quem edi
tou o decreto", considerado por ele "o fim do mundo e mais urna 
iniciativa para acabar com o índio no Brasil". Ele examina a possi
bilidade de recorrer ao Supremo Tribunal Federal, questionando a 
constitucionalidade do decreto. 

Para os antropólogos, o contato entre índio e garimpeiro será 
sempre nocivo. O Secretário adjunto do Conselho Indigenista 
Missionário da CNBB, Benedi~o Prezia, acha que a Funai nfo terá 
condi~Oes de exercer um controle efetivo das empresas e teme que 
se repita o que aconteceu quando foram abertos seringais em áreas 
indígenas: a entrada de pessoas estranhas nas reservas levou o alcoo
lismo e a prostitui~o ao meio indígena, além da explora~o do 
trabalho do indio em regime de semi-escravidlo. 

A Comisslo Pr~fndio rebate o argumento da Funai de que o 
decreto conterá o garimpo selvagem: 

- ~ um remédio pior do que a doen~a - afinna a nota da 
entidade -, pois a minera~~º e o garimpo como um todo, feítos por 
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qualquer pessoa estranha a comunidade, é que devem ser combatidos. 
As entidades apontam ainda rela~fo entre o Decreto e um pro

jeto de emancipa~o do indio, de autoria do Deputado Jo!o Batista 
Fagundes (PDS.RR), atuabnente em trarnit~l'o na Cimara dos 
Deputados. De acordo com nota do Cimi, por trás das medidas estfo 
os "intere~s de grandes empresas estrangeiras de explo~lo agrícola 
e mineral, além da press!o para se liberar as terras indígenas para 
explora~!o". (O Globo, 11/12/83). 

10. "PARECER CONFIRMA ESTATUTO DO INDIO" · 

Em terras indígenas nenhum cidadlo ou empresa privada tem 
direito de pesquisa ou lavra de minério. Somente empresas estatais 
poderlo faz&.lo, assim mesmo se for caracterizada a situa~o de 
minerais estratégicos fundamentais a seguran~ e ªº desenvolvimento 
do país. Este foi o parecer que acaba de ser divulgado pela Consulto
ría do Ministério de Minas e Energía e que teve a aprova~!o do 
Ministro Cesar Cals. O problema foi decidido em recurso apresentado 
por urna empresa particular. (O Globo, 4/4/83). · 

11. "LA VRA EM RESERVA SERÁ EXCLUSNIDADE DE iNDIOS" 

A explora~ao de minérios nas áreas indígenas passará a ser exe
cutada ~los próprios índios, com o apoio da Funai, que iniciou, 
junto com técnicos do Departamento Nacional de Pesquisas Minerais 
- DNPM ...:.. um levantamento das áreas onde há minério e das tribos 
em grau 1de acultura~ao mais adiantado capazes de desenvolver este 

: ' programa. 
Segundo o assessor da presidencia da Funai, coronel Armando 

Taboada, as duas únicas áreas que nao sao exploradas diretamente 
pela Funai, na regif9 habitada pelos indios kayapó, no sul do Pará, 
em breve também serlo supervisionadas pelo órgao. Urna delas é o 
garimpo de Cumarú, explorado atualmente sob o controle da Caixa· 
Economica Federal, e urna outra na mesma regiao, explorada pela 
empresa Stannum. O assessor di~ que, no caso da Stannum, os 
índios, liderados pelo cacique Pombo, reivindicam a saf da da empresa, 
p:is ooncluíram cpe telfo ~ luao se pa.mrem a explorar o ooro existente. 

O primeiro projeto desenvolvido pela Funai, com apoio do 
DNPM, localiza-se na regiao do rio I~a, no Amazonas, envolvendo 
as tribos tukano, baniwa e ~ripaco. Nessas áreas, a Funai está implan-
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tando um projeto de explorayáo rudimentar do ouro, com a utilizayáo 
de batéias, e também montou urna cantina, para evitar que os indios 
sejam explorados por brancos. 

O assessor explicou que a atual adnúnistrayao do órgao quer 
evitar a entrada das empresas de minerayao, apesar das press0es. "Se 
abrirmos para urna empresa - disse ele - , haverá urna verdadeira 
corrida para as áreas indígenas, colocando em risco a própria sobrevi
vencia dessas comunidades". (ESP, 10/05/83). 

12. "DIVERGbNCIAS ENTRE FUNAI E DNPM" 

O Govemo está estudando urna fórmula para possibilitar a pro
dm;ao de ouro em áreas auríferas das reservas indígenas, mas a. Funai 
e o Departamento Nacional da Produyáo Mineral (DNPM) nao chega
ram ainda a um acordo. Enquanto o primeiro quer que o ouro seja 
produzido pelos próprios índios, com assistencia técnica de geólogos 
e químicos do Governo, o DNPM quer que as áreas sejam liberadas 
para algumas empresas de minerayao, contratadas, .que pagaráo 
royalties aos índios. 

Para a Funai, a idéia do DNPM é inexeqüível, urna vez que a 
presenya de mineradoras, com empregados e técnicos em áreas de 
índios, certamente acarretará problemas inúmeros, todos de difícil 
soluyao. Além do mais, acreditam que isso venha a servir para acele
rar processos de decadencia de algumas nay0es indígenas mais 
primitivas, hoje vulneráveis culturalmente. Os sociólogos da Funai 
foram todos contra a proposta do DNPM formulada dias atrás. 

Já o DNPM nao acredita que os índios tenham condiyoos de 
eles mesmos garimpar o ouro, em escala, como conseguem os garim
peiros, tendo em vista exatamente a estrutura cultural e psicológica 
do índio. O DNPM, segundo informa o chefe da Divisa-o de Fomento, 
Manoel Redenyáo, também é contrário que garirnpeiros entrem em 
áreas indígenas, só admitindo como possível que empresas organizadas 
f ayam a garimpagem, mecanizada. Isso é considerado viável. 

Segundo a Funai, índios já produzem ouro, na regiao do rio 
lyana, no Amazonas, onde vivem as nayOes Tukano, Baniwa e 
Kuripaco. Com base na experiencia, bem-sucedida, no entender da 
Funai, outros índios poderao também produzir ouro. Para o DNPM 
só há urna soluy!o para aproveitar o ouro das áreas indígenas: revogar 
a Portarla Interministerial 006, dos ministérios do Interior e das 
Minas e Energía, para possibilitar a entrada de empresas mineradoras 
nas áreas indígenas, para produzirem ouro. 

118 

Enquanto o DNPM e a Funai nfo entram num acordo, a em
presa mineradora Stannum, que estava produzindo ouro na área dos 
índios Gorotire, no Xingu, entre os rios Freco e Branco, foi chamada 
a retirar-se, o que está providenciado. Ocorre que com a retirada da 
empresa os garimpeiros comeyaram a chegar, sendo imprevisível o 
que poderá acontecer, urna vez que os índios estfo insatisfeitos. Se
gundo o DNPM, providencia, agora, cabe a Funai, urna vez que a área 
é da sua jurisdiyfo. (Correio Braziliense, 20/05/83). 

13. "PRODU<;ÁO DE OURO NAS RESERVAS DOPARÁ" 

O Departamento Nacional de Produyao Mineral registrou urna 
produyao de 223 quilos e 841 gramas de ouro em abril nos garimpos 
das reservas indígenas do Pará e Amapá, assim distribuidos: 110,732 
quilos nos garimpos de Cumarú - Tarzan e Maria Bonita, onde traba
lham 4 mil garimpeiros; 101, 130 quilos nos de Santarém e 11,979 
quffos nos de Macapá. Nfo há referencias ao ouro extraído de Rio 
Branco. Também o pessoal da Funai que esteve na área nao sabe 
dizer quanto ouro e extraído de lá, mas garante que há diferenya 
entre o que é realmente extraído e os valores apresentados pelos 
garimpeiros. (JB, 29/05/83). 

14. "GARIMPEIROS NO SOLIMÓES E RIO NEGRO" 

O delegado da Funai em Manaus diz ter recebido inf orma~s 
de que garimpeiros estariam invadindo áreas indígenas no Alto Rio 
Negro e no Alto Solimoes. Segundo ele sao áreas muito ricas e cobi
yadas por garimpeiros de várias regiOes do Brasil. (Jornal do Comércio, 
06/09/83). 

15. " DNPM PROMETE " ROYALTIES" A FUNAI" 

Técnicos do DNPM, órga:o responsável pela política de mi
nerayao no País, informaram que a Funai recebeu prazo de seis 
meses para montar sua estrutura de fiscalizayao e acompanhamento 
do trabalho das empresas. Confirmam ainda a intenyao de se pagar 
''royalties" a Funda~ao, embora o esquema ainda nao es teja definido: 
urna das idéias seria repetir o mesmo procedimento utilizado para 
as estatais, ou seja, o pagamento de 10 por cento sobre o IUM 
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(Imposto Único sobre Minerais, que varia de mineral para mineral). 
Fontes do DNPM admitem que as terras indígenas sao ricas em 

minerais e acham que estas riquezas nao podem ser desprez.adas. (O 
Globo, 11 / 12/83 ~ 

16. "EMPRESAS MINERADORAS APRESENTAM PIDID05 A RJNAI" 

O presidente da Funai negou que esteja havendo urna corrida 
de empresas mineradoras ao órgao, em busca de licen~ para pesquisa 
e lavra de minerais em funyao do decreto presidencial que regula
menta a explor~ao dessas riquezas em terras indígenas. Segundo ele, 
desde a assinatura do decreto no último dia 1 O de novembro, apenas 
duas empresas- Stannun Shelita e um sindicato de empresas minera
doras - ingressaram com pedido na Funai. No entanto, nenhuma 
concessao será dada até que a comissao instituida para tratar do 
assunto elabore a regulamenta~ao do decreto, especialmente o artigo 
nono. De acordo com este artigo, "A Funai, no ámbito de sua 
competéncia, ouvido o DNPM do Ministério das Minas e Energía, 
expedirá normas internas necessárias ao cwnprimento deste decreto". 
(Diário Popular, 12/ 12/83). 

17. "OS KA Y APó E OS GARIMPOS DE OURO" 

na "febre de ouro'' que há 4 anos tomou conta 
do sul do Pará, os kayapó do Kikretum, 

liderados pelo coronel POMBO, tentam tirar 
alguma vantagem dos garimpos de ouro 

instalados desde 1972 
dentro da reserva nao demarcada. 

Em meados de 80, o capitao Pombo comandou pessoalmente 
35 guerreiros da aldeia Kikretum até o garimpo de ouro do Batéia. 
Foram oito días de caminhada pela mata, em direyaO as cabeceiras 
do Río Branco, no extremo nordeste da Reserva Kayapó. Finalmente 
tinham descoberto o caminho. Após quatro anos de tentativas fru~ 
tradas, algumas vezes em expediyües combinadas comos Gorotire, 
seus parentes que vivem no extremo sudeste da reserva, f oram dar 
bem em cima do alvo. Ali estava o pequeno formigueiro humano dos 
kuben: a pista de pouso para pequenos avioes, a cantina e quase 300 
garimpeiros com suas barracas improvisadas entre os barrancos. 
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O plano dos indios 

O plano dos índios era botar todo mundo para fora, dentro de 
wna estratégia mais ampla de limpar as invasües do limite oeste da 
reserva (cuja demarcayao incipiente foi paralisada em 1978). Basta 
lembrar que um mes depois ocorreu o conflito dos Gorotire com 
trabalhadores de fazendas limítrofes que estavam avanyando na 
reserva com os desmatamentos (o caso da "Fazenda Espadilha"). 

Apesar do número reduzido de guerreiros, a expediyao do 
capitao Pombo nao precisou usar da violencia física. Bastou fazer 
wna grande zoada na mata para que o medo paralisasse os garim
peiros. Os índios tomaram o que puderam: roupas, relógios, rádios, 
óculos escuros, armas, as batéias e algum ouro em pó. Os garimpeiros 
tiveram mesmo que sair, a pé. Batéia, o dono da pista (por onde tudo 
entra e tudo sai, isto é, homens, mercadorias e ouro), foi levado 
preso a aldeia Kikretum, mas solto um dia depois. 

Expulsos os garimpeiros, come~va a segunda parte do plano 
do capitao Pombo: conseguir recursos (alimentos, ferramentas e 
alguns garimpeiros) junto a Delegada Regional da Funai, em Belém, 
para tocar o garimpo em beneficio próprio e da sua comunidade. As 
dificuldades práticas para a realizayaü desses objetivos eram imensas 
para os índios: o garimpo dista 60 kms da aldeia e eles nao sabiam 
os segredos da lavra manual. Mas se o plano desse certo, os indios 
resolveriam vários problemas: manteriam urna fonte permanente de 
recursos financeiros, ainda que em pequena escala e controlariam um 
foco de invas0es. Aliás, esse plano era compartilhado pelos chefes 
kayapó da aldeia Gorotire, <liante da crescente invasao de garim
peiros no Cumarú (ver o box "O modelo Cumarú"). 

O jogo da Funai 

Mas os planos da Funai eram outros. Logo após a tomada do 
garimpo pelos indios, o delegado regional de enta:o, Paulo Cesar 
Abreu, veio até o local de helicóptero, acompanhado de S agentes da 
PF fortemente armados e completou a limpeza da área, inclusive 
apreendendo 12 moto-bombas ("chupadeiras"). Mas nao atendeu ao 
pedido do capitfo Pombo. Naquele momento, sua atenyio estava 
mais voltada para a situayio de Cumarú e suas intenyóes alinhadas 
com as do presidente da Funai, cel. Nobre da Veiga, interessado na 
implantayao de lavras mecanizadas em escala, sob controle de empre
sas estatais, como estratégia de explorayao de minérios em áreas 
indígenas. Para abrir espa~ a implanta~o desta estratégia, foram 
montadas outras oper~oos de limpeza da área, buscando retirar os 
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garimpeiros e desmontar as redes de explora9ao controladas pelos 
"tocadores de turma,,, comerciantes, compradores de ouro, aviadores 
e empresários do setor. Foi o caso da aparatosa "Opera9ao Rio 
Ponte" para a regiao do Cumarú, no final de 80. 

Em mar90 de 1981, urna nova opera~ao comandada pela 2ª' 
DR, com apoio da F AB, desalojou .da área do Rio Branco 700 garim
peiros que estavam sob controle da empresa privada de miner~áo 
Stannum, que havia entrado no local a revelía da Funai e utili
zando-se de métodos violentos para implantar o seu domínio (ver um 
histórico completo do caso na se~ao de notícias deste capítulo, sob 
o título "Cesar Cals interfere a favor da Stannum", ESP, 06.12.83). 
A empresa teve que sair, levando seus equipamentos de pesquisa e de 
lavra. Mas a briga pelo controle da área continuaría acirrada tanto em 
Brasília, envolvendo altas cúpulas a nível ministerial, como no local. 
Os garimpeiros tiveram que sair, assirn como a rede de intermediários. 
Mas logo eles voltariam, aos poucos, "espontaneamente", principal
mente coma chegada da esta9ao seca. 

Experiencias e intrigas 

Diante desse quadro, sem apoio da Funai, impossibilitado de 
montar guarda permanente na área aberta do garimpo, e sem know
how para lavrar, o capitáo Pombo parte para novas· alian~s, num 
círculo mais próximo de rela90es, em S. Felix do Xingú, Altamira e, 
principalmente, em Tucuma (núcleo urbano do projeto de colo
niza9ao da Construtora Andrade Gutierrez). 

Inicia-se entao um longo período de experiencias por parte dos 
índios do Kikretum, centralizadas na figura do Pombo, na tentativa 
de tirar algum proveito do fato consumado do garimpo dentro da 
reserva. Sucederam-se urna série de arranjos práticos~ sempre instá
veis e envolvidos numa enorme rede de intrigas, que foi possível 
reconstruir a té o final de 1983, com base em recortes de jornais, 
entrevistas e observa~ües feítas na regiao em agosto do ano passado. 

Entre as referidas experiencias, por exemplo, o já coronel 
Pombo (patente conseguida, segundo dizem, no 51 Q Batalhao de 
Infantaria da Selva, em Altamira, durante as comemora~0es da 
Semana do fndio) autorizoµ um tal de Ferreira, de Belém, a explorar 
o garirnpo (rebatizado) do Kikretum· (ex-Batéia) com 50 homens. O 
mesmo aconteceu no garimpo de Nova Olinda (ex-Filomeno) com 
um tal Mineiro e, depois, com um tal Gaúcho. Sistema manual, de 
meia-praya, pagando renda pouca e irregular aos índios, que se limi
tavam a esporádicas visitas de controle aos locais. 
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No día 22 de abril de 1982, em Tucuma, o cel. Pombo assinava 
um acordo, registrado em cartório, . com a mineradora Stannum
Shelita, a revelia da Funai regional e nacional. 

Apenas corn um aval do chefe de posto (logo afastado), tal 
documento estabelecia as condiyües de explorayoo dos dois garim-

. pos, por tres anos: limite inicial de 200 garimpeiros na área, sem 
nunca ultrapassar 400; pagamento mensal de royalties (sic) de 5%da 
produ9ao bruta mecanizada (depositada em Cademeta de Poupan~a 
da CEF, em con ta corrente do cel. Pombo) e 10% da produ~o 
bruta de garimpagem manual em dinheiro vivo. 

Quanto aos garimpeiros residentes na área no momento, o 
acordo estipulava um prazo até 30 de julho para que eles se subme
tessem ao sistema da empresa. Caso contrário, teriam que abandonar 
o local, cuja seguranya (sic) seria feita por guerreiros designados pelo 
Pombo. Finalmente o ítem 12 do acordo garantía a empresa minera
dora o controle das cantinas dosgarimpos(segundodizemnaregil:Io, a 
melhor grota de lucros de qualquer garimpo), que se comprometía 
pagar 10% da renda líquida em mercadorias escolhidas pelo Pombo, a 
cada seis meses. 

Enquanto a empresa cuidava da parte burocrática em Brasilia, 
na tentativa de legalizar a situa9ao de fato que havia criado na área 
para, posteriormente, viabilizar a instalayao de um amplo sistema de 
mecaniza9áo, somente permitindo a entrada de garimpeiros autori
zados, seus prepostos locais, mais interessados nos lucros das 
cantinas, faziam inchar os garimpos de gente e procuravam tirar 
vantagens em tudo. . 

Nao tardaram os primeiros conflitos e desconfian9as da parte 
dos guerreiros-fiscais do coronel Pombo para com os "donos" das 
cantinas. O pagamento da renda em dinheiro era constante, mas a 
quantia duvidosa. Freqüentemente a recompensa vinha na forma de 
mercadorias levadas até a aldeia (avi6es lotados de carne, refrigerante, 
pao, etc.) ou no pagamento das despesas com assistencia médica no 
hospital de Tucuma. 

Houve momentos em que os guerreiros redobraram a vigilan
cia, exercendo severas revistas nos garimpeiros que saíam da área, 
desconfiados da evasao de ouro. Em meados de 82, essa situa~ao 
chegou a um ponto agudo e os índios acabaram expulsando muitos 
garirnpeiros da área, inclusiw um tal Gaúcho Manco, preposto da 
Shelita, acusados de estarem escondendo owo dentro de sabonetes 
para escapar do controle e da porcentagem. 
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A polfticá do cel. Pombo 

Na mesma época, o coronel Pombo autorizou um novo 
negócio. Em junho, foi aberta a pista do Jatobá, um garimpo de 
cassi terita, explorado por um tal Didi, morador de Guaritaí, finan
ciado por comerciantes da re.giac>. O acordo de se pagar aos índios 
10% da produ~a:o foi meramente verbal, mas parece ter funcionado 
bem no curto tempo de explor~!o. Com reduzido número de guer
reiros-fiscais (de 2 a 4 ), houve semana em que a produ~ao a tingiu 
10 toneladas, vendidas a 8 milhoes (tudo devidamente registrado, 
com nota de saída apresentada ao Pombo e ao chefe do Pl/Funai). 
Mas a mina secou logo (os exploradores na:o pegaram na veía) e o 
local foi abandonado. 

A essa altura, os dividendos do acordo coma Stannum-Shelita, 
apesar das instabilidades possibilitavam aos índios do Kikretum urna 
grande mobilidade regional e come~vam a celebrizar a figura do 
coronel Pombo. 

Ocupando pequenas turmas de guerreiros .na fun~ao de fisca
liza~IIo dos garimpos, num sistema de rodízio pennanente, só 
excepcionalmente índios ficavam temporadas como aprendizes do 
ofício da garimpar. Tal aprendizado foi aberto pelo coronel Pombo a 
índios kayapó de outras aldeias do Pará, as quais visítava eventual
mente, em aviües fretados e cheiOs de presentes. 

Na aldeia Kikretum, como nas cidades da regia-o, o coronel 
Pombo era sempre cortejado por comerciantes e aviadores, interes
sados em se beneficiar das suas disponibilidades financeiras ou 
conseguir wn lugar privilegiado na cadeia de explora~ao dos garim
peiros. 

Em outubro de 82, o coronel Pombo acompanhado de dois 
filhos vai até Brasilia defender perante a Funai o acordo com a 
Stannum-Shelita. Chegou a solicitar ao Ministro Cesar Cals, das 
Minas e Energía, que intercedesse junto a Funai para que ela retirasse 
da justi~ em Belém a a~ao anuJatória do acordo com a empresa de 
minera~ito, pelo qual os índios estariam recebendo mensalmen te 900 
mil cruzeiros (Correio Braziliense de 09/10/82). 

Na ocasia:o, o presidente da Funai tentou mais urna vez con~en
cer os índios de que o melhor sistema seria o de Cumarú e, com 1sso, 
as desconfian~s awnentaram e as rela~Oes com a Funai, tradicional
mente com urna fraca presen~ na área kayapó, se deterioraram. 
Especialmente com rela~ao ao delegado Paulo Cesar Abreu, acusado 
pelos índios de controlar e embolsar recursos das porcentagens, em 
arranjos anteriores. 
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Na volta de Brasilia, o arranjo com a Stannum-Shelita parecía 
consolidado, apesar da irrita~o dos dirigentes da Funai. Especial
mente porque a empresa prometía aumentar bastante a produtividade 
e, com isso, a porcentagem aos índios, quando se implantasse o 
sistema de mecaniza~ao. 

Nem Stannum, nem Funai 

Mas em meados de 83 a Stannum-Shelita acabou tendo que 
sair da área mais urna vez, depois de várias interrup'róes parciais das 
atividades, pressionada pela Funai. O coronel Pombo na:o gostou e o 
delegado regional do órgao escapou de ser morto, por nao ~c~m
panhar, na última hora, a comitiva de técnicos do CPRM que vtsttou 
a aldeia Kikretum no mes de maio. 

Com a saída da empresa, o coronel Pombo passou a entregar o 
controle das pistas e das cantinas dos garimpos a grupos de interesse 
regionais, como, por exemplo, a um tal Gerson (e~-chefe de posto 
da Funai entre os Gorotire, casado com urna índ1a kayapó e que, 
com o dinheiro do FGTS havia se instalado como pequeno comer
ciante em Guaritaí e Tucuma, onde recebia sempre amistosamente os 
índios em transito). 

Para esses grupos, quanto mais garimpeiros na área melhor, 
mais lucros nos fretes e nas cantinas. Em junho, as estimativas da 
Funai já registravam de dois a tres mil e quinhentos garimpeiros ~as 
duas pistas. Subiam também as dividas do coronel Pombo, especial
mente junto aos supermercados e aos pilotos, ma~ t~bém no 
hotel, no hospital ·e na churrascaría de Tucum~. Penod1camen~e a 
negocia~ao das dí vidas dos índios era apenas wn 1te~ a ser negoc~do 
pelos "donos das pistas" ~~m os grandes. comerciantes e, seg~1~as 
vezes, implicava na possib1lidade de continuar tocando o negocio, 
passando-o a outros. 

Segundo o próprio Gerson, por exemplo, ele acabou enn:e· 
gando a pista do Kikretum aos donos dos Supermercados Mun.dtal 
(Imperatriz/Tucuma), incluindo uro conju~to de chup~deiras, 
motores um aviao a cantina com mercadonas e urna divida dos 
índios ~a pequena 'pra'ra de Tucwni, no valor de 28 milhr>es (em 
junho de 1983). . . 

Este foi o arranjo que presenciamos (eu e V1cent Carelli) na 
visita que fizemos a Tucuma:, ao garimpo e a aldeia do Kikretum, em 
agosto de 83. , . 

Na pista Nova Olinda, o antropólogo Cebo Horst e urna 
pequena equipe enviada pela Funai de Brasilia, tentou controlar a 
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cantina e o garimpo, coro a pretensifo de criar urna alternativa 
eficiente, rentável aos índios e que recuperasse um mínimo de legi
timidade do órgao junto ao coronel Pombo. Segundo nos informou o 
próprio Horst, as operay<'.>es duraram apenas 3 semanas (entre maio e 
junho) e acabaram sucumbindo a falta de apoio da sede central da 
Funai em Brasília (em fase de troca de presidente) e a rede de intri
gas e disputas locais. 

Apesar dos beneficios que disse ter feíto ao coronel Pombo e 
a comunidade do Kikretum, nao conseguiu conquistar a lealdade e 
confian~ dos índios e deixou a área bastante desgastado. Tao logo 
assumiu o controle da pista, retirou os garimpeiros doentes, as 
mullieres nao casadas, proibindo as armas de fogo e a bebida. Baixou 
os pre9os dos produtos da can tina, fichou os garimpeiros e monto u 
wn sistema de controle da porcentagem que, nas tres semanas, 
segun~o ele, rendeu aos índios 15 milhoes de cruzeiros. Pagou as 
<lívidas dos índios em T~ rerca de 7 ni1hóes e orientou wn plano de 
melhorias e investimentos, alguns já em andamento, para combater 
urna onda de consumismo e desperdício de recursos: compra de urna 
pensao em Tucwna, abertura de urna "fazenda" para cria9ao de gado 
( 18 alqueires desmatados e cercados próximos a aldeia ), f abrica~ao 
de tijolos para a constru9ao de urna nova aldeia, a abertura de um 
poyo artesiano, a diversifica9ao e amplia9ao das royas, .a contrata9ao 
de urna empreiteira para abrir urna estrada (antigo desejo dos índios) 
ligando a aldeia a Tucuma, em troca de madeira-de-lei e até a simples 
abertura de conta bancária e documenta9ao pessoal para o coronel 
Pombo. 

De fato, quando estiyemos na aldeia Kikretum entrevistando 
o coronel Pombo (entrevista allás interrompida 4 vezes por pessoas 

. que chegaram de avifo: os comerciantes das duas pistas, a comitiva 
da Funai e um piloto que, a pedido do coronel, viera retirar urna 
crian~ doente para levar ao hospital de Tucuma), pudemos 
encontrar urna quantidade razoável de trabalhadores br~ais tempo
rariamente assalariados para a execu9ao dos servi~s mencionados. 

Encontramos também alguns garimpeiros, que voltavam de 
urna expedi9ao de pesquisa, contro1ada por um dos filhos do coronel 
Pombo, em busca de novas grotas de ouro ao norte da reserva. A 
grande maioria dos índios estava acampada na mata; preparando a 
grande festa do jabuti. 

No garimpo · do Kikretum, havia apenas um guerreiro do 
Pombo, fiscalizando. A cantina cobrava os generos básicos (depois de 
8 minutos de transporte por avioos monomotor) de 100 a 400%mais 
caros que em Tucumi. Segundo Horst, esta cantina dava, em meados 
do ano, 60 milhoos de lucro por mes só na venda de alimentos, 
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conilustí~l e outros generos bisicos aos ~iros. O ~' l.Dl1a 

imensa mancha desmatada de cerca de 30 kms de extensfo com urna 
popula9:Io estimada em 4 mil garimpeiros (no auge da estayao seca); 
estava produzjndo em torno de 8 .kg de ouro por semana, vendidos a 
wn pre~ que oscilava entre Cr S 9.500,00 e CrS 12.000,00 o grama. 
Disso tudo, o coronel Pombo estava recebendo um fixo. semanal de 2 
milh<5es de cruzeiros. Mais um milhao pelo "arrendamento" da 
cantina do garimpo de Nova Olirtda, onde mil garimpeiros estavam 
extraindo 2 kg de ouro por semana 

Novo decreto, os garimpos e as polf ticas 

No día em que estávamos na aldeia do Kikretwn (24/08), 
chegou a noticia pelo rádio do posto que o nóvo delegado regional 
em Belém tinha sido nomeado. O coronel Pombo comemorou a 
queda de Paulo . Cesar. e sua substitui9ao por Saloma-o dos Santos, 
ex-chefe da Ajudancia de Altamira, um hornero bem mais próximo 
dos kayapó. Posteriormente, noticias veiculadas pe1a imprensa 
informavam que o diálogo DR/coronel Pombo tinha sido reativado e 
que a Funai estava com 8 funcionários na área e 4 agentes da Polícia 
Federal tratando de gerenciar os garimpos: regu1arizando a compra 
de ouro no local pe1a CEF, instalando um Posto de Vigilancia entre 
Tucuma e as áreas de lavra e afastando os donos de pista e contro
ladores das cantinas, cujo prazo fatal era o final do ano ( O Liberal, 
17.12.83). 

Posteriormente, informa9oes que circulavam na Funai em 
Brasília (a confirmar) davam conta de que, de fato, equipes do 
órga:o se · deslocam periodicamente até a área para servi~s de fiscali
za~a:o e cobran~as pelo arrendamento das cantinas, pe1a entrada de 
chupadeiras e pe1a venda do ouro, repassando os dividendos aos 
índios. 

O coronel Pombo continua querendo dinheiro na mao, sem · 
muitos intermediários, para decidir, em última instancia, onde 
aplicá-lo. 

Enquanto isso, no final de 83, o presidente Figueiredo san
cionava, juntamente comos ministros do Interior e Minas e Energia, 
o decreto nQ 88.985 abrindo as riquezas minerais existentes nas 
·áreas indígenas também A explora9ao de empresas privadas. Orien
tados pelo Conselho de Seguran~ Nacional, A revelía dos interesses . 
burocráticos da Funai em controlar a explora9ao de minerais em 
áreas indígenas (sempre travestidos pela ideologia protecionista), 
as empresas privadas sl0 apresentadas no referido decreto como 
complementares as estatais. Juridicamente est!o abertas as portas 
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para a Stannum conseguir a ta:o almejada legaliza~ao da sua situa~o 
dentro da Reserva Kayapó, superando desentendimentos secun
dários. 

A briga principal será mesmo no local, onde milliares de 
garimpeiros já esta:o instalados desafiando, como nos recentes confli
tos pela reabertura de Serra Pelada ao garimpo manual, as pretensOes 
hegemónicas de empresas interessadas na lavra mecanizada. 

Carlos Alberto Ricardo 

O Modelo Cumarú 

No inicio dos anos 70 o DNPM havia encontrado ouro na Serra 
dos Gradaús, através de pesquisas e mapeamentos. Houve urna cor
rida das empresas mineradoras, estatais e privadas, para conseguir 
alvarás de pesquisa e de lavra na regiio, como de resto em quase todo 
o sul do Pará. Mas os garimpeiros chegaram antes e invadiram a 
Fazenda Cumarú, vizinha a Reserva Kayapó, em 1980, iniciando a 
lavra manual. 

Nas terras desta fazenda, a 90 .Jcms de Reden~ao, na beira da 
PA-150, está a grota principal, onde se concentra o maior número 
de garimpeiros. ~ a porta de entrada para os vários núcleos gar:ID1: 
peiros da re~o, conhecidos genericame~te como Cum~. Fo1 ~· 
que se instalaram os representantes de vános órga:os federais, a partu 
de mar~o de 1981 , constituindo o Projeto Cumarú: COBAL (alimen
ta~a:o ), DPF e PM (seguran~), INAMPS (saúde), DNPM (assessoria 
técnica), TELEPARÁ e EBCT (comunica~oes) e CEF (ban.co, com 
exclusividade na compra do ouro ), além de transportes, oficmas, re~ 
taurantes, etc. (Projeto de Estudos dos Garimpos Brasileiros, Área de 
Cumarú, Relatório Anual-1982, CPRM, Belém, 1982, 35p ). 

Aos poucos, o afluxo de garimpeiros e a busca de novos 
grott>es acabaram atingindo em cheio a Reserva Kayapó, nas proxi
midades (15 kms) da aldeia Gorotire. Quando o ent~o presidente da 
Funai, cel. Nobre da Veiga 1á esteve, em agosto de 1980, os líderes 
indígenas locais, Kaflonk e Toto'í, disseram aos jornalistas que n~o 
queiram a presen~a de intrusos nas suas terr~, que era urgente a 
demarca~o da reserva, mas que desejavam aprender a garimpar. Esse 
pedido foi refor~ado tres meses depois ao atual presidente da Funai, 
enta:o no DGO, Jurandy Fonseca (O Globo, 24/11/80). 

Mas a Funai, através da 2~ DR de Belém, tentou opera~oes 
militares para expulsar os garirnpeiros da área indígena, mais in te
ressada, posteriormente, na implanta~a:o da lavra mecanizada, sob 
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controle de empresas estatais. Mas logo o presidente do órglo perce
beu que seria impossível conter os garimpeiros e, em janeiro de 81 
mandou suspender a opera~io de limpeza. Em mar~ era implantado, 
a semelhan~ da Serra Pelada, o sistema de controle federal da 
área, cujo interesse principal estava no monopólio da compra do 
ouro, extraído no local. Os valores nfo slo nada desprezíveis: em 
81, de mar~o a dezembro, a CEF comprou 1.707.382 gramas e, em 
82, o total atingiu 1.911.617 g. (Garimpos no Brasü, MME-DNPM, 
avulso nQ 5, Brasilia, 1983, pg, 235). 

Evidentemente estes números nlo representam a soma total 
da produ~a:o de ouro das diferentes frentes, urna vez que as condi
~0es geográficas e as vías de acesso da regilo dificultam a fiscalb:a~o 
e facilitam a evaslo. Os interesses dos índios e o ritmo pretendido 
por eles na rela~lo com o garimpo, foram atropelados pela massa 
de garimpeiros, pelo complexo administrativo federal e pela inope
rancia da FunaL 

Em 82, nas diversas frentes de trabalho em tomo de Cumarú, 
o número de garirnpeiros oscilava entre 3 e 20 mil homens, 90%de 
maranhenses. A atividade é sazona! (combinando o sistema manual 
com o semi-mecanizado) e a maioria deles retorna aos seus pontos de 
origem na esta~lo das chuvas, para plantar ro~ (entre dezembro e 
mar~o). 

A gestfo destes recursos é um ponto pouco esclarecido e 
controvertido. 

Parece que o dinheiro é depositado e manejado diretamente 
pela DR em Belém. Além disso os indios tero várias razOes do que 
reclamar: a intensa lavagem de cascalbo tomou as águas do Rio 
Fresco permanentemente barren tas (até a altura de S. Felix do Xin
gú!), impedindo sua utiliza~ao costumeira para o banho e para beber. 
O mercúrio, os detergentes e o 6leo utilizados nos trabalhos de lavra 
e apura~ao do ouro também sl'o despejados nas águas do rio, cau
sando polui?o e prejudicando a saúde dos índios. 

As áreas denominadas Maria Bonita e Tarzan sao duas numerosas 
frentes de trabalho dentro da reserva indígena. Da primeira, por 
exemplo, foram comercializadas, em 82, somente através da CEF, 
524. 784 g. Aos índios cabe, segundo infonna~C>es oolhidas pela 
antropóloga Vanessa Lea jllllto ao chefe de posto da Funai (83), 
a porcentagem de l % do imposto federal de 17% sobre a produ~o. 
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18. ACONTECEU NA IMPRENSA 

"FUNAI teme conflito" 

Fontes da Funa~ em Belém, manifestaram grande preocupa~ao 
com as possíveis invaSOes de terras indígenas por garimpeiros que 
poderlo ocorrer nos próximos meses. O fato de que parte dos 25 mil 
garimpeiros de Serra Pelada poderá ser deslocada para a área contro
lada pela Coordenadoria do Cumarú, onde já existem 25 mil homens, 
fará com que muitos dos garimpeiros tentem penetrar em reservas 
indígenas. Desde novembro de 1981, a delegacia da FW1ai ten ta, ainda 
sem exito, retirar urna empresa de minera~ao, a Shelita, da reserva 
Kayapó. A Shelita assinou um contrato particular como cacique da 
aldeia Kikretum e vem retirando, em média, 2,5 quilos de ouro por 
semana, com urna renda de CrS 40 milh~es. A Funai entrou na Justi· 
ya para anular o contrato, mas o processo nfo foi decidido. (ESP, 
03/05/83). 

"Garirnpo será mecanizado" 

A delegacia Regional da Funai iniéiou ontem na reserva Kayapó, 
no Sul do Pará, um levantamento das ocorrencias de ouro no garim
po Rio Branco, nas proximidades da aldeia Kikretum, visando a 
assinatura de um convenio com o Departamento Nacional de Pro-
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du~o Mineral para mecanizar o garimpo sobo controle dos próprios 
índios. O Delegado da Funai, Paulo Cesar Abreu, disse que a idéia 
teve boa receptividade por parte do DNPM, que poderá ampliá-la, 
em acordo com a Funai, a outros garimpos localizados em reservas 
indígenas, como é o caso dos garimpos de Cumarú, Kokraimoro, 
Auquizé, Bau, BacajA e Paraíba. (O Globo, 05/05/83). · 

"Mineradora contesta FUNAf' 

A diretoria da empresa Stannum - Empreendimentos Minerais 
Ltda. - refutou, ontem, a alegay:lo da Funai de que nao pode conce
der alvará de pesquisa e concessOes de lavras em terra indígena para 
aquela empresa por se tratar de órg«o particular. Anteriormente, a 
Funai negou a concess~ de pesquisa para a Stannum tendo por base 
portaria do Ministério das Minas e Energía e do Interior que restringe 
esse tipo de ~sqtüsa em terr~ indígeras a empresas estatais a nível fe?eral, 
quando se tratar de ~rais estratégi~ necessários a segurans;a naarnal. 

A empresa Stannum alega, contudo, que tal portaría n:ro retira 
o direito e as obrigayé5es que tem a empresa, de efetivar a pesquisa, 
pelo fato de seus alvarás terem sido expedidos anteri<?rmente a 
vigencia da portaría miriisterial. Ressalta ainda, a diretoria da empresa, 
estar sendo prejudicada por interru~óes em seu trabalho, ~o 
garimpo de Cumarú, por imposiyao da Funai. (Jornal de Brasíha, 
17 /05/83). 

"Índios controlam o garimpo" 

De tres a cinco avi~s pousaram diariamente na aldeia Kik~
tum, no Rio Branco, onde 3 mil garimpeiros extraent ouro sem ma1s 
controle além do realizado pelos seis chefes de turma contratados 
pelo cacique Pombo, a quem é paga urna média de Cr $ 5 milhoes 
mensais de royalties. 

0 O contrato dos garimpeiros estabelece o pa~amento de. 10 ~ 
do valor do ouro extraído do garimpo. Urna equipe da Funai q~e 
esteve no local para averiguar a situayio, que preocupa.~ Del~ga~ia 
do órgao no Pará, viu os garimpeiros pagarem Cr S 5 51 ffill aos 1nd1os 
em dois dias. (JB, 29/05/83). 
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"fu dios amea~m atacar" 

A aldeia Kikretum, da reserva indígena dos Kayapó, no Sul 
do Pará, está em pé de guerra contra a Funda~:ro Nacional do fndio 
(Funai), em represália contra o plano de lavra mecanizada que.ª 
segunda Delegacia Regional do órgao pretende desenvolver na alde~a 
deles, onde existe um garimpo que está explorado por cerca de do1s 
mil garimpeiros, de cuja produyao eles recebem dez por cent?. 

O delegado regional da Funai, Paulo Cesar Abreu, segue ho1e 
para a reserva dos Kayapó, onde, sexta-feira próxima, re~nirá, na 
aldeia Gorotire, comos líderes das tribos Aukre, Kubenkranquem e 
Kokraimoro, que estáo pintadas com cores de guerra, a~endendo 
pedido do cacique dos Kikretwn, Tuto Pombo, mas ~m am~ hos
tili:zar frontalmente os funcionários da Funai. (Corre10 - ~raziliense, 
07 /06/83). 

"fudios pedem reuniao" 

O delegado regional da Funda~:ro Naciónal do fudio (Funai), 
Paulo Cesar Abreu, viaja amanha para Brasilia, a fim de tentar acer
tar urna reuniáo do presidente da Funai, coronel Paulo Leal, com as 
lideran~as Kayapó, na reserva Gorotire. Segundo Paulo Abreu o 
encontro f oi solicitado pelas pr6prias lideran~as indígenas, em reu
ni:lo havida semana passada, onde estiveram presentes representantes 
dos Kokraimoro, Kubenkranquem, Aulae, Gorotire e Kikretum. 

Disse Paulo Abreu que a tensao na área está aliviada, estando 
tado ·sobre controle em quatro das cinco aldeias. Apenas a reserva 
Kikretuin, continua enfrentando problemas e permaneceu com a sua 
situayao inalterada. (O Liberal, 14/06/83). 

"Os indios e o garimpo" 

Os indios Kayapó de Gorotire estao tomando banho de chuvei
ro na aldeia porque o rio da Ponte está inservível Os do Kikretum 
fretam avir>es para tra~sportar latas de goiabada e creme de leite. S!o 

· os resultados da penetra~o da garimpagem numa das reservas indí
genas até entlo menos devassadas do Pará. 

Algum dia os problemas que agora os Kayapó estlo enfrentando 
haveriam de aparecer~ Como seus primos, os Xikrin do Cateté, os 
Kayapó habitam terras que sempre f orarn muito cobi~das. ~ a 
segunda maior reserva indígena do país, só superada em seus 2, 7 
milhOes de hectares pelo Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. 
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A frente pecuária que vinha do Araguaia parou nos limites do 
território Kayapó, urna precária lmha divisória que o trágico exem
plo da f azenda F.spadilha ( quando 21 pessoas foram mortas pelos 
índios) rea vivou. A reserva transformou-se, com o passar do tempo, 
num vácu~ cercado por frentes eronómicas : ao sul, a Companhla 
Val~ do Rio Dourado; a oeste, o loteamento do Iterpa; ao norte, o 
PrOJeto Tucuma, da Construtora Andrade Gutierrez; e a leste, diver
sas fazendas incentivadas pela Sudam. 

, Er~ um cerco lento e,. de certa forma, cauteloso. O garimpo, 
porem, mci:ementou a veloc1dade das investidas e afetou profunda
mente a ~da dos índios. No limite norte da reserva, o cacique 
Pombo assmou acordo com urna empresa, a Shelita, que respaldada 
e.m costas muito largas, despejou ali seus garimpeiros, urna moda- · 
lidade nova e heterodoxa nesta época de sucedaneos a reforma 
agrária que a Amazonia está vivendo. 

lmpondo a cobran~ de Hroyalties" de 10% sobre o valor da 
produ~o, Pombo criou urna razoável fonte de receita para ele, o 
que já está ocasionando urna série de problemas. Alguns índios pare
cem receosos de que o capitoo tenha negociado apenas em seu nome 
e n!"o em proveito de toda a tribo. O ingresso de dinheiro em volurne 
nfo previsto está criando urna onda de consumismo que nada tem a 
ver com os padrOes culturais do grupo. 

. Assustada com o risco da experiencia, a Funai quer substituir o 
~nmpo por urna lavra mecanizada, a fim de poder exercer controle 
dueto sobre urna empresa e responsabilizá-la pelos problemas que 
eventualmente surgirem. Eles já estlo ocorrendo: além do esfacela
mento da integridade tribal, come~m a aparecer casos de prostitui~o, 
o que era de se esperar do contáto entre índios e garimpeiros. A 
tradi~o conflituosa é extensa. 

Substituir garimpeiros por empresa nfi'o constitui problema 
para ~ombo se nao houver interrup~oo de rece ita, se os 10% f orem 
~tldos e ~ houver um compromisso por escrito para a recom
pos1~0 da pa1sagem após a minera~ao. Nao se sabe se existem essas 
exigencias no contrato em vigor, mas a questfo principal nao é a 
fiscaliz~lo que os índios possam ou nlo exercer. Um técnico em 
tom jocoso, diz que o garimpo do Rio Branco é original: neie o 
índio pela primeira vez está e)tplorando o branco. Além de exigí~ o 
pagamento de 10% de "royahies", Pombo é quem explora a cantina 
de onde saem os alimentos para os garimpeiros. 

Evidentemente, trata-se de urna frase de efeito. De repente, 
~mo nunca antes, os indios passam a ter dinheiro, que gastam com 
generos aparentemente supérfluos. Nada haveria de estranho nessa 
wlúpia consumista. Nós faríamos o mesmo. Sé> que os índios na-o 
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sfo exatamente como nós. Nem melhores, nem piores : slo mesmo 
diferentes. A través do dinheiro, esUo sen do transformados em 
pessoas como nós. Ou melhor: parecidas. 

Há projetos para transf ormá-los em garimpeiros. Outros pen
sara em deix~los nas fun~0es de controle e administra~ao, no que 
ja demonstraram competencia invejável (como os Gavilles da reserva 
M!e Maria). Mas se o contato (ou FRIC<;AO) é inevitável, melhor seria 
encarar o problema pela melhor 6tica que a civiliza~ao ocidental tem 
para of erecer-lhes, avallando os efeitos positivos e as conseqüencias 
maléficas. Enquanto os Kayapó do Kikretum estao indo buscar lata 
de goiabada de aviio, seus irmios_ do Gorotire, segundo o depoimento 
do delegado da Funai, Paulo Cesar Abreu, estlo sendo obrigados a 
esquecer o uso do río da Ponte, que passa em frente a aldeia, porque 
o garimpo do Cumarµ está transformando-o em urna lama pastosa. 
Nem mesmo a navega~o é mais possível porque o navegador na-o 
tem visibilidade sobas águas. 

Ignorar que dentro da reserva existe ouro - e provavelmente 
muito ouro ~ é insensatez. Fingir que os garimpeiros nao esta-o 
invadindo a reserva e entrando em contato com os índios é ingenui
dade contraproducente. Mas abrir mao dos estágios civilizatórios, 
que separam as comunidades tribais do que os antropólogos chamam 
de ~iedade envolvente, significaría expor os Kayapó, como outros 
índios, a um massacre. Que nem sempre provoca derramamento de 
sangue, mas tem o mesmo significado. Nao se trata de envolve-los 
com urna tutela sufocante. Mas dar-lhes espa~o para se protegerem e 
usufruírem das vantagens dessa distancia. Se é que isso já na:o trans
formou-se em mera utopia. (Artigo de Lúcio Flávio Pinto O Liberal, 
15/06/83). . ' 

"Delegado preve solu~i<> para garimpo indígena" 

Com a substituí~~ na presidencia da Funai, o delegado do 
órgfo no Pará, Paulo C~sar Abreu, acredita que a questfo dos garim
po~ indí~enas ~ri resolvida: "e Ull13: decisfo do Govemo que nfo 
haJa ganmpo mdígena, mas a haver, que seja enta:o controlado, 
mecani7.ado, para que se retire a maíor quantidade de minério no 
menor espa~ de tempo e_ commenosgente possível". (JB, 06/07 /83). 

O delegado regional da Funai no Para e Amapá, Paulo Cesar 
Abreu, voltou a alertar para o prejuízo que cerca de 700 índios da 
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reserva Gorotire, no Sul do Pará, esta-o sofrendo coma polui~ao do 
rio Fresco, afluente do Xingu que corta a reserva. A polui~o é cau
sada pelos quase 50 mil garimpeiros que esta"o atuando no gatimpo 

· do Curnarú. Se~do denúncia feita por dois chefes Gorotire, 
Kailonk e Toto' í, eles estao sendo obrigados a beber e tomar banho 
com água tirada de urna caixa-d'água colocada pela Funai. A polui
~o está também prejudicando a pesca. (ESP, 28/07 /83). 

"FUNAI vai assessorar índios" 

O delegado da Funai, em Belém, informou que os indios 
kayapó, vao assumir o gerenciamento do garimpo Rio Branco, situa
do dentro de suas reservas e atuahnente explorado por garimpeiros 
aceitos pelo cacique Kayapó, Tuto Pombo. Segundo Salomao Santos, 
a Funai verificou que os interesses dos índios nesse acordo vinham 
sendo tesados e em contato com o cacique Pombo acordou a partici
payao da Funai como orientadora dos Kayapó no gerenciamento do 
garimpo. O cacique Tuto Pombo, por exemplo, está endividado em 
mais de 45 milhOP.s de cruzeiros com os comerciantes. Os índios 
fara-o levantamento dos garimpos existentes, impedindo, a partir daí, 
o ingresso de outros na regiao aurífera. (Gazeta de Notícias/RJ, 
02/ 11 /83). 

"FUNAI administra garimpo" 

Quem chega ao pequeno campo de pouso da cidade de Tucuml. 
no Sul do Pará, urna das áreas garimpeiras mais promissoras do país, 
ve logo urna tabela de pre~s numa sala de desembarque . 

Os pre9os indicados sao os seguintes: 

inscri9ao de garimpeiro, Cr$ 5 mil; 
entrada de urm diupadeira (espécie de ninigrada), CrS 200 nil; 
uso mensal da minidraga, CrS 200 mil; 

- e pouso de aviao, CrS 10 mil. 

Esta ta be la de pre~s f oi fixada por funcionários da Funai no 
posto da reserva dos Kayapó (que fica perto de Tucuma) para permi
tir o acesso dos garimpeiros as terras indígenas. A cobran93 de taxas 
a garimpeiros é ilegal, segundo um asse~or do diretor-geral do DNPM, 
porque só quem pode garimpar em reservas indígenas sfo os próprios 
índios. A denúncia de que fwtcionários da Funai, entre eles Irismar 
Alves Morais, estao cobrando taxas arbitrárias aos garimpeiros foi 
trazida ao DNPM por dois garimpeiros que trabalham em Tucuma P. 

nao quiserarn se identificar com medo de represálias. De acordo com 
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os garirnpeiros, na reserva dos Kayapó já funcionam tres garimpos -
Mutum, Batéia e Filomeno - que do oontro1ados pelos funcionários 
da Funai. (JB, 04/12/83). 

"César Cals interfere a f awr da Stannum" 

O Ministério das Minas ·e Energia interferiu em favor da em
presa Stannum Minera~o, de propriedade do genro do presidente do 
Conselho Nacional do Petróleo, 6rglo subordinado ao pr6prio Minis
tério, quando já havia sido, ~aracteril.ada a má fé da empresa na 
invasfo da reserva indígena Kayapó para a extr~lo de ouro, no Pará 
A nota oficial distribuída no final da semana pelo ministro 'César 
Cals, ao invés de servir-lhe de defesa, na verdade oomprova a pressf o 
indevida e irregular do Ministério sobre a Funai para favorecer a 
empresa de propriedade de José lino gemo do general Oziel de 
Almeida. O ministro alega ter agido "estritamente dentro da lei 
vigente" ao pedir ao Ministério do Interior, em avisos enviados dire
tamente ao ministro Mário Andreau.a em outubro e dezembro de 
1981 (o primeiro assinado pelo ministro interino, Amaldo Barbalho ), 
que obrigasse a Funai a se abster "de promover atos que venham ,a 
impedir a continuidade dos trabalhos de pesquisa" da Stannum. 

Segundo a interpreta~lo de funcionários da Funai, o ministro 
estava simplesmente tentando cercear a Funda~lo, nlo a deixando 
aplicar a política indigenista. 

A Funai negou-se tenninantemente, apesar de todas as pr~ 
denunciadas pelo entlo presidente do 6rglC?, P-aulo Moreira Leal, a 
autorizar o ingresso da Stannum na reserva Kayap6. . 

Quando, a 26 de dezenibro de 1980, pediu autoriza~o para 
realizar pesquisas geológicas em tres áreas situadas na serra da 
Seringa, conforme alvaris expedidos pelo DNPM, José Lino Cypria
no já havia armado e municiado (com dez revólveres, 12 carabinas, 
15 espingardas e 33 caixas de balas) 43 homens, sob o comando de 
Alcebíades de Carwlho Santos, para expulsar um grupo de garim
peiros 9ue invadira a reserva. 

Alcebíades foi escolh.ido para a misslo porque havia sido serta
nista da Funai (no contato com os Cintas-Largas e os Bororos) e 
conhecia o cacique Pombo, líder dos indios Kayap6. Alcebíades 
tinha proposto ao chefe do posto indígena, em 1980, ensinar os 
índios a.garimpar, mas nin foi autorizado a isso. 

Logo em seguida, foi contratado pela Stannum. Em depoi
mento prestado i Polícia Federal, em abril de 1981 disse ter sabido na 
época que a Stannum estava negociando a autoriza~lo para garimpar 
na área indígena com a Funai. Por isso, munido de um alvará de 
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pesquisa (e nAo de lavra) do DNPM e de um ato decJaratório que 
permita a Stannum comercializar ouro, p~ssou a controlar inteira
mente o garimpo para a empresa. 

Com o auxílio da Polícia Federal, a Funai constatou que a 
Stannum tinha invadido a área sabendo que eJa era urna reserva 
indígena e que, embora apenas autorizada a fazer pesquisa geológica 
em " terrenos devolutos" (conforme os alvarás ), já estava garimpando 
no território Kayapó, produzin40 ouro. Comprovada assim a má fé 
da empresa, a Funai negou-se a dar-lhe autoriza~Ao para legalizar 
sua permanencia. Ao contrário, pediu a Polícia Federal para retirar 
os garimpeiros, evacuar a área e instaurar inquérito, entre mar~o e 
abril de 1981. Também solicitou ao DNPM o cancelamento dos tres 
alvarás porque 83% de um, 50% de outro e 13%do último incidiam 
na reserva Kayapó. 

O ministro Cesar Cals dizque o DNPM expediu os alvarás por 
desconhecer se a área era ou nao reserva indígena, explicando que 
a Funai nao cumpriu o Decreto n<? 65.202, que a obrigava a enviar, 
em 1969, o levantamento cartográfico das áreas presumivelmente 
habitadas por índios. 

Tais argumentos já foram contraditados a exaust!o no pro
cesso administrativo instaurado na Funai a partir do pedido de 
autoriza~a:o da Stannum, mas o ministro insiste em reapresentá-los 
de público. Cesar Cals se esquece de que as terras do Xingu, limi
tadas por acidentes naturais, foram reservadas aos Kayapós pelo 
govemo do Pará entre 1938 e 1945. Em julho de 1961, o ent!o 
presidente Janio Quadros criou por decreto - e definiu-a cartogra
ficamente - a reserva floresta! Gorotire, ressalvando que dentro dela 
"serao respeitadas as terras do índio, de forma a preservar as 
popula90es aborígenes", seriam assistidas pelo SPI ( em seguida, 
Funai). Em 1977, a Funai inicio u vários procedimentos administra tiws 
para a demarca~ao dessas áreas, todos eles públicos. Logo, o núnistro 
na-o pode, mesmo que queira, ignorar o que é público e notório. 

Ao indeferir o pedido da Stannum, a Funai juntou todos os 
documentos sobre a existencia da reserva, que obrigariam o DNPM 
a consultar o órga:o tutelar dos índios antes de expedir alvarás de 
pesquisas para áreas notoriamente de dominio indígena. O ministro 
se defende alegando que nao dispunha dos mapas indicativos, como 
exigirla o decreto de 1969. Porém, depois do Decreto nQ 65.202, ao 
qual se refere, foi aprovada pelo Congresso a Leí n96.001, de 1973, 
mais conhecida como Estatuto do fudio. O parágrafo 29 dessa lei, o 
principal instrumento legal da política indigenista (e que revogou as 
disposi~s contrárias da legisl~ao anterior), é bem claro quando 
diz: "Na salvaguarda dos interesses do patrimonio indígena e do 
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bem-estar dos silvícolas, a autoriz~ao de pesquisa e lavra, a terceiros, 
nas posses tribais, estará condicionado a prévio entendimento c~m o 
órga:o de assistencia ao índio". 

A Funai nao f oi ouvida previamente a expedi~!o dos alvarás, o 
que caracterizou urna irreguJaridade. E negou-se a autorizar o ingres
so da empresa na área indígena quando consultada " a posteriori". 

Reagindo ao primeiro aviso do Ministério das Minas e Energía, 
o chefe da divisao Fundiária da Funai, Orival Prazeres, em ofício de 
6 de novembro de 1981, foi enfático: " A outorga de alvará pelo 
DNPM "na:o imp(je a obrigatoriedade pela Funai em autorizar o 
ingresso em terra indígena. Se a empresa, de posse de alvará ingres
sou em terra indígena, com instala~Oes e equipamen tos, o fez 
correndo riscos que nao podem, agora, ser transferidos a respon
sabilidade desta Funda~ao, a con ta da política do fato consumado". 

Como havia centenas de processos identicos ao da Stannum na 
Funai, no final de 1980 os ministérios do Interior e das Minas e 
Energía constituíram um grupo de estudos para ex~núnar os pedidos 
de pesquisa e lavra mineral em áreas indígenas. Desses estudos 
resultou a portaría interministerial nQ 006, de 15 de janeiro de 1981, 
assinada pelos ministros Mário Andreazza e Cesar Cals, que restringiu 
as empresas estatais as atividades de minera~ao em terras indígenas. 
Coro base nessa portarla e na legisla~ao indigenista, a Fwiai indeferiu 
o pedido da Stannum, como das demais empresas, requerentes. Mas o 
ministro Cesar Cals, ignorando sua própria assinatura na portaría e a 
orientaya:o interministerial dela resultante, nfo apenas insistiu em 
favor da Stannum(e só da Stannum), como pretendeu foryar o Minis
tério do Interior a obrigar a Funai a na:o impedir as atividades da 
empresa, arrogand~se fun~Oes que nao lhe pertencem porque seu 
ministério nfo é órgAo indigenista. Sua participayfo, assim, ficou 
caracterizada como indevida. E suas explica~es s6 convencem os 
desavisados. 

A Stannum nao interessava a aplica~a:o da lei e sim o atendi
mento de seu objetivo: a extrayao de ouro de qualquer maneira, 
mesmo que minério estivesse em área indígena (a compensa~ao seriam 
as quatro toneladas que se imagina ha ver no garimpo do Rio Branco ). 
Invadindo a área, a empresa criou um fato consumado e tentou 
depois legalizá-lo coro o pedido de autoriza~a:o. Apadrinhando a 
Stannum, o ministro coloco.u-se contra a lei e a Funai, a sua aplicadora, 
mas acabou perdendo porque a Funai, mesmo pressionada, nfo 
cedeu. Bloqueados os caminhos possíveis de um entendimento 
administrativo coro a Funai, a Stannum procurou diretamente os 
índios Kayapó e, em 22 de abril do ano passado, assinou um acordo 
particular coro o cacique Pombo, usando como "testa-de-ferro" wna 
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outra empresa, a Shelita. A empresa comprometía-se a pagar ao 
cacique 50% da produ9llo bruta mecanizada e 10% da produ9ao de 
garimpagem, mantendo na área até 400 garimpeiro~. O ca~ique~ de 
sua parte, se comprometía a colocar os membros da tnbo a d1spos19llo 
da Shelita para fazer a seguranya da área Os Kayapó ficavam tam
bém obrigados a f oryar os garimpeiros a compor-se com a empresa, 
expulsando os que nllo se submetessem a Shelita. 

Em maryo deste ano a Funai foi alertada pela Polícia Federal 
para esse acordo e para o fat!l de que a Shelita nao passava de pres
tadora de serviyos da Stannum, pertencente a José Lino Cypriano. A 
16 de setembro do ano passado a Funai já havia entrado com urna 
a9a:o na ¡;¡Vara Cível de Belém, pedindo a anula9ao do contrato, 
por na-o ter sido interveniente no entendimento com os índios, que 
sao seus tutelados. O juiz estadual declarou-se incompetente e enviou 
o processo para a Justiya Federal. Em setembro deste ano, o juiz 
federal também declarou-se incompetente e devolveu a a9ao a J usti9a 
Estadual, que ainda nllo se manifestou novamente. Enquanto a 
questa'o judicial tramita lentamente, a Funai ainda teme por urna 
nova investida a nível administrativo : apesar de todas as suas negativas 
de autoriza~a:o a Stannum, o processo continua em aberto em Brasilia 
Pela Funai, ele já teria sido dado como encerrado. (ESP, 06/12/83). 

140 
, 

19. "FUNAI FIXA NORMAS RELATIVAS A MINERA<;ÁO NA 
ÁREA INDÍGENA" 

O presidente da Funda9ao Nacional do fudio, Jurandy Marcos 
da Fonseca discutiu ontem, por mais de tres horas, com todas as 
entidades d~ apoio ao índio do País os termos da portarla que fixa as 
normas relativas a minera9ao em áreas indígenas, cujo texto final 
deverá ser novamente debatido dentro de 15 dias, enriquecido pelos 
entendirnentos que surgiram no encontro e continuarao até o próxi
mo día dez, ·as 15 horas. O texto original foi considerado frágil 
demais pelas entidades. 

- Um momento histórico para os indios. Assim, J urandy 
definiu a reunilo, afirmando que há muito os silvícolas nao partici-

. pavam de um encontro "tao democrático" onde seus inter~sses 
foram defendidos pelas mais diversas entidades que os apoiam, como 
o Conselho Indigenista Missionário (CIMI); a ANAi da Bahia, Comis
sao Pró-fudio; OAB de sao Paulo e Santa Catarina, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Funda9a:o Pró-Memória; Comissllo Pela 
Criayao do Parque Yanomami; Departamento de Antropología da 
Universidade Federal da Babia e Comisslo Pró-fudio da Camara dos 
Deputados, - cujo presidente, Mário J urwia, nao pode comparecer 
por estar ausente da cidade - e o jurista Dalmo Dallar~ e parlamen
tares e indios. 

Essas entidades forarn convocadas, na verdade, para tomarem 
conhecimento da Portarla, criando impasse na ocasilo por discordarem 
de seus termos. Elas acham que eles devem ser mais contundentes 
"defendendo de forma bastante incisiva as terras e riquezas indí
genas", conforme salientou o CIML 
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Para o jurista Dalmo Dallari, a questa:o vai "mais fundo", ela 
esbarra, em princípio, no Decreto 88.985, de dez de novembro de 
1983, e que permite a minera9ao nas terras dos índios, o que · 
segundo ele, contraria na-o apenas o Estatuto do fndio, como também 
a própria Constitui~o. Seguindo esse pensamento ele se propós a 
encaminhar urna a9ao requerendo a sua inconstitucionalidade, ao 
·superior Tribunal Federal. Esse mesmo pedido, foi f eito no início 
do ano pelas lideran9as indígenas reunidas em Brasília, mas o 
Procurador-Geral da República, Inocencio Mártires Coelho, resolveu 
arquivá-lo por considerar que nao fere a Constituis;ao. 

- Estamos cientes de que o decreto é ilegal. Como entao, 
regulamentar urna portaría gerada por ele, urna vez que sabemos que 
o ilegal na-o gera Direito? ~ muito estranho que se queira regulamen
tar com tanta urgencia essa portaría já que o próprio Estatuto do 
fudio - Lei 6.001 de 1973, nao vem sendo cumprido. Porque tanto 
ayodamento? Pergwita o antropólogo Olympio Serra - ex-diretor 
do Parque do Xingu e que ve "algo estranho no ar. Talvez alguém 
interessado em desestabilizar a administrayao de apoio ao índio que 
vem sendo realizada 'por Jurandy". 

O presidente da Funai, por sua vez, diz que nao há pressa em 
assinar a portaría que está em suas ma-os desde o último dia 21 . 

- Quando asswni a Funai já encontrei a portarla pronta e a 
encaminhei ao Departamento Nacional de Pesquisa Mineral (DN
PM), que é o que competía fazer. Día 21 eu a recebi de volta e 
poderla simplesmente assiná-la pois tenho autoridade para isso. No 
entanto, resolví dar cumprimento ao meu propósito de ouvir as enti
dades interessadas. Vamos transformar essa portarianum instrumento 
de defesa das comwiidades indígenas, de sua cultura, de sua riqueza, 
prometeu Jurandy, afirmando: "lsso é ponto de honra para mim". 

Ele garantiu, inclusive, que, caso no dia dez Governo e 
Comunidade nao cheguem a um acordo a portarla s6 será assinada 
quando houver consenso. 

Jurandy lembrou, porém, que "existe urna realidade nas áreas 
indígenas, muitas delas já invadidas por garimpeiros que estao 
explorando seu minério clandestinamente "com ou sem a conivencia 
de fwicionário da própria Fwiai e até de líderes índios", e por isso 
ele acredita que quanto mais cedo essa questAo da portaría for 
resolvida melhor para os silvícolas porque mais cedo estarao protegi
dos. Ele se recusou a comentar o Decreto 88.985/83, repudiado 
pelos índios e associayéSes criadas em sua defesa por considerar que 
"a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do mesmo nao é da 
competencia da Funai". 
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De acordo com Jurandy, o organismo tutelar conta com cerca 
de 200 pedidos de mineradoras solicitando a pesquisa em área indí
gena e pedido dos índios do Rio Grande do Norte também interes
sados na exploray!o de suas riquezas. 

- O dinheiro obtido será urna fonte extra de recursos , indo 
urna parte para a comunidade onde houver a explorayao e outra para 
comunidades onde nao haja minera! a ser explorado, disse Jurandy. 

Ele afirmou que preferiría que esses trabalhos fossem reali
zados pela própria Funai tendo, inclusive, solicitado a sua assessoria 
estudo nesse sentido, mas "lamentavelmente" chegou-se a conclus!o 
de que oórga:o nao conta com know how para tanto. (JB, 28/08/84). 
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20. "CRITICADA MINERA~AO EM ÁREA INDÍGENA" 

As entidades de apoio ao índio convocadas ontem pelo presi
dente da Funai Jurandy Marcos da Fonseca, para discutir a portaría 
que vai regulamentar a presen~a de empresas particulares de 
minera~o nas áreas indígenas, manifestaram-se contrarias a sua 
aplica~a:o e levantaram a inconstitucionalidade do Decreto 88.985 
que regulamentou essa explora~~. O presidente da Funai é favorável 
ao decreto, afirmando que ele vai regularizar urna situa~ao que já 
existe de fato em algwls locais. 

"A realidade - afirmou Jurandy - é que as áre.as indígenas 
est!o sendo exploradas clandestinamente e com esta portarla a FWlai 
passaria a fiscalii.ar a entrada de estranhos, a provando apenas aque
les p· , ietos de explora~a:o de minérios que nao fossem nocivos aos 
índios. A 1rimpagem que vem sendo feíta em muitas áreas como a 
dos yanomami em Roraima, seria proibida e permitida apenas para 
os índios." Na Funai já existem mais de 200 pedidos de empresas 
interessadas na explora~[o de minérioo nessas áreas. Antes da Lei 
nQ 88.985, somente empresasestatais podiam realizar essas pesquisas. 

O decreto, em seu artigo 9, estabeleceu que caberá a Funai, no 
ambito de sua competencia e ouvido o Departamento Nacional de 
Produ~o Mineral - DNPM - , expedir as normas internas necessárias 
ao cumprimento do decreto. "Eu poderla assinar a portarla sem 
consultar as entidades de apoio ao índio ou líderes indígenas. Mas 
quando assumi a presidencia da Funai prometí sempre discutir as 
questOes mais sérias com os intere~ados. O ideal seria que a própria 
Funai pudesse explorar as riquezas minerais que existem nas terras 
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indígenas, cujo lucro poderla ser revertido em benefício das comu
nidades. No entanto, estudos desenvolvidos pela minha assessoria 
indicaram que ainda nao ternos know how para este trabalho. (ESP, 
28/08/ 84). 
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2 1. PROJETO DE LEIDO DEPUTADO MOZARILDO CAVAL
CANTI SOBRE IDENTIFICA\ÁO, DELThfITA\ÁO E 
DEMARCA\ÁO DE TERRAS INDÍGENAS, RR. 

PROJETO DE LEI NQ de 1984. 

Dispr>e sobre a identifica~a:o, delimita~fo e 
demarca~ao de tenas indígenas no Territ6rio Fede:
ral de Roraima, nos termos que especifica. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta : 

Art. 1 e;> - Sio sustados, a partir da data da publica~o da 
presente ui, todos os trabalhos de identifica~a:o, delimita~ao, demar· 
ca~a:o e indeniu~o de áreas pretendidas pela Funda~a:o Nacional do 
fudio - FUNAI, no Território Federal de Roraima, como· terras 
indígenas. 
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Art. 29 - Será constituída wna Comisslo composta por um 
membro de cada dos seguintes Orglos: Ministério do Interior, 
Funda~lo Nacional do fudio - FUNAI, Conselho de Seguran~ 
Nacional, Instituto de Coloni~o e Reforma Agrária - INCRA, 
Governo do Territ6rio Federal de Roraima, Prefeituras Municipais 
do Território e os Deputados Federais do Territ6rio membros da 
Comissfo do indio da Cimara dos Deputados para procederem aos 
estudos necessários objetivando a defini~o das áreas a serem destina
das ls popula~Oes indígenas. 

§ úNICO - O Poder executivo adotará as medidas necessárias 
para a execu~lo do disposto neste Artigo, no prazo de 60 (sessenta) 
dias da vigencia desta lei. 

Art. 3<.>- Esta lei entrará em vigor na data de sua publica~lo, 
revog~~s as disposi~es em contrário. 

JUSTIFICAf;AO 

. O poder ~iscricionário, arbitrário e unilateral da Funda~o 
Nacional do fnd10 - FUNAI em baixar portarlas interditando áreas 
imensas para futuras demarca~es de terras pretendidas como indí
genas, levou aquele 6rgfo ao absurdo de interditar cerca de cinqüenta 
por cento da área territorial do Território Federal de Roraima. As 
áreas interditadas incidem exatamente sobre as terras onde se locali
zarn praticamente a totalidade do rebanho bovino roraimense 
compreendendo mais de tres centenas de proprietários rurais vário~ 
deles com títulos definitivos e explor~lo da terra por mais 'de um 
século em cadeia dominial comprovada. 

Além disso, as maiores jazidas minerais também se encontram 
interditadas, tendo as Portarias siqp baixadas quase sempre após a 
constata~lo das·referidas jazidas. 

Para urna popula~o incerta e duvidosa de cerca de 30.000 
( trin ta mil) indios, estfo interditados aproximadamente 116.000 km 2 

(cento e de~sseis mil ~uil&netros quadrados) o que corresponde 
para cada índio 3,86 km , aí incluida a popuJa~lo infantil. 
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A permanecer esta situa~lo provocar-se-á um vazio no Território 
Federal de Roraima, inviabilizando o seu desenvolvimento, expondo 
imensas áreas de fronteiras internacionais a um despovoamento 
perigoso. 

O presente Projeto de Lei visa corrigir essa distor~lo, penni
tindo wn reestudo dessas áreas, objetivando dar urna sol~ao justa 
para o problema, que envolve nao só o aspecto indígena, mas, também, 
o da pr6pria Seguran~ Nacional e do desenvolvimento regional. 

Sala das Sess0es, em de de 1984. 
Deputado MOZARILDO CA V ALCANTI 
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22. LEV ANT AMENTO PARCIAL DE PROCESSOS DE PESQUI
SA MINERAL/DNPM INDEFERIDOS E EM TRAMIT A\,AO/ 
FUNAI, POR ÁREA INDfGENA E TIPO DE EMPRESA, 1984. 

Área 
indígena 

Alto R. Gua
má (PA) 

eu1Jresa 
e~atal (*) 
iOO. em tr. 

1 2 

Cateté (PA) 9 28 

Turia~u (MA) 4 

RI Kayapó(PA) - 20 

Wai[pi (AP) 46 

Sararé (MT) 

Yanomami 
(RR/AM) 1 

J acamin (RR) 1 

1 

eJ11>. piwda -etll>· pivada n~ 
nacioml intemaciooal ident. 
ind em tr. in!. em tr. ini. em tr. 

3 

4 6 1 

l. 

1 

Zorós (MT) 2 

Igarapé Lourdes e Alto 
Urupá (RO) 1 

Parakan! (PA) 1 

Koatinemo/Paqui~amba/ 
Bacajá (P A) 1 

Sub total 61 55 4 9 2 2 1 

Total 116 13 2 3 

Fon te : Processos DNPM 

total 

ind emtr. 

1 2 

9 28 

4 

24 

5 1 7 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

l -

6965 

134 

( *) A quase totalidade dos processos de pesquisa mineral esta tais sao da 
Companhia Vale do Río Doce (CVRD), sobretudo de suas subsidiárias. 
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TERRA Y ANOMAMI, 1984 

Parque Indígena/Reserva Nacional de Minérios 

Entre os anos 1968 e 1983 inúmeras propostas 
e/ou declara~Oes foram apresentadas, sem que a 
questa-o das terras Y ANOMAMI tenha sido resolvi
da Com o mapeamento da Amaronia pelo RA
DAM-BRASIL descobriu-se um rico potencial de 
minérios na regHlo que, sem dúvida nenhuma, é o 
maior responsável pela falta de decisa'o da parte dos 
órgaos govemamentais em criar o PARQUE INDÍ
GENA Y ANOMAMI. 

"Jurandy (Presidente da FUNAI) disse que as áreas 
1nais desejadas pelas mineradoras s~ as dos indios 
Y ANOMAMI, de Roraima; ... " (ESP, 29.09.84). 

No segundo semestre de 1984 participei de um grupo de traba
lho da Funda~áo Nacional do fudio (FUNAI) que identificou urna 
área contínua de 9.419'.100 ha, a proposta atual para a dernarca~ao 
do Parque Indígena Yanornami no Brasil. Os índios Yanomami 
ocupam tradicionalmente urna extensa área de floresta tropical na 
regia-o de fronteira entre o Brasil e a Venezuela, totalii.ando uns 
20.000 índios nos dois países. No Brasil, acham-se dispersos em pelo 
menos 145 malocas com urna popula~o estimada em 9 .000 indios. 
Os Yanomami s~o considerados um dos maiores grupos étnicos 
isolados das Américas, vivendo sua cultura tradicional quase que 
integralmente. Praticam um nomadismo intermitente e suas ativi-
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dades económicas requerem áreas bastante amplas. Com efeito, os 
grupos e conjuntos de grupos locais mantem entre si freqüentes 
intercámbios que se traduzem em trocas de bens e alian9as matrimo
niais. Assim, a explora9ao da agricultura, em regime de rota~o 
periódica, e da caya, pesca e coleta, aliada a necessidade de constantes 
migra9oos, que permitem a renova9ao da terra (pobre para agricul
tura) e do potencial da fauna e da flora, determinam a utiliza9ao de 
áreas consideravelmente extensas. 

Do ponto de vista ecológico, a figura jurídica de um PARQUE 
INDÍGENA, tal como previsto por Lei, é particularmente indicada 
tanto para a prote9ao das comunidades indígenas, como para a 
def esa ambiental. 

A cria9ao do Parque torna-se premente, a fim de preservar o 
habitat tradicional, o ecossistema e proporcionar, também, a possi
bilidade de resguardar preciosos recursos naturais para o futuro deste 
País, e/ou evitar a explora9ao que só levaria a sua exausta-o, com 
poucos resultados economicos a nível nacional. 

Com efeito, o Projeto RADAM-BRASIL forneceu argumentos 
decisivos a criayaü do Parque Indígena, quando enfoca que 29,4% 
daquelas terras sao declaradas de prote9ao pennanente pelo Código 
Florestal e 40, l 2% silo inaptas para projetos de lavoura ou agrope
cuários, fato que leva o RADAM a recomenda9ao da criayao, nessas 
áreas, de Parques Nacionais e Esta90es Ecológicas. Vale a pena ressal
tar que um Parque Indígena também, por lei, prevé a conservayao da 
fauna e flora. 

O especial interesse em preservar o ambiente ecológico da 
regiao ocupada pelos Yanomanú ainda motivou o Instituto Brasileiro 
de Desenvolvimento Floresta! (IBDF) em 1979 a criar o Parque 
Nacional do Pico da ~eblina, que ocupa 16,9% da área total do 
Parque Indígena no qual vivem cerca de 800 dos 9 .000 indios Yan<:>
mam1. 

Em suma, cerca de 70% da superfície desse Parque possui con
diyOes propicias para se preservar essa regillo ecologicamente notável, 
bem como para a proteyfo de urna das últimas nayC>es indígenas 
isoladas no Brasil. 

~ importante ainda enfatizar o fato, de que o Parque pennitirá 
aos Yanomami, sem prejuízo de sua estrutura sócio-cultural, iniciarem 
com razoável autonomia e coesao a aprendizagem do contato coma 
sociedade envolvente. Adequadamente orientados, se tomarllo os. 
111elhores guardi~es de suas terras e de seu patrimonio. 
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Situa~a:o de Contato 

Até os fins de 1973 os contatos dos Yanomami coma socie
dade envolvente foram esporádicos: expedi9oos científicas, ComissOe.s 
de Limites, missionários, membros da F AB e indivíduos engajados 
em atividades extrativistas - castanheiros, gateiros, coletores de 
balata e seringa. A partir dessa data, programas de desenvolvimento 
regionais levaram sérios problemas aos Yanomami. Os principais pr<> 
jetos tem sido: constru9ao de estradas, coloniza9ao associada a 
agropecuária e minerayao. Decorrente da constru9ao do trecho da 
Perimetral Norte, que corta o território Yanomami na sua parte 
sudeste, verificou-se entre 1974 e 1979 a dizima9ao por doen~s, tra
zidas pelos trabalhadores, de 22% da popula9ao Yanomami do rio 
Ajarani e de 50% da popula9ao de quatro aldeias do alto rio Catri
mani, além de inúmeras epidemias de gripe e outras doen9as cujas 
conseqüencias teriam sido calamitosas, nao fosse a assistencia 
prestada pelos membros da Missao Catrimani as malocas mais pró
ximas da constru9ao. 

A descoberta de cassiterita na Serra de Surucucus, em 1975 , 
levou, por sua vez, grande número de garimpeiros ao corayao do 
território Yanomami no Brasil, onde habitam cerca de 4.000 índios. 
Da presen~a ilegal e descontrolada de 500 garimpeiros na regiao, 
até 1976, resultaram conflitos entre indios e brancos, tuberculose, 
doen~as venéreas, surtos de gripe e mortes entre os Yanomami de 
Surucucus. 

Por toda parte onde há penetra9ao de brancos na área, tem 
surgido problemas sérios de saúde entre os Yanomami, coma conse
qüente perda de vidas. lsto tem ocorrido há, pelo menos, duas 
décadas em vários pontos de seu território: na regiao do río Demini, 
com a presen~a de extratores de pia9aba; na regiao do alto rio 
Uraricoera, com a atua9ao de milhares de garimpeiros no garimpo 
do Furo de Santa Rosa; na regiao do Apiaú, com a instala9ao de 
colonos através de projetos de Coloniza9ao e atualmente através da 
invasao de 800 garimpeiros. Surtos periódicos de gripe, sarampo, 
malária, coqueluche tem ocorrido com tal regularidade que poom 
sério risco a sobrevivéncia dos Y anomami como membros de socie
dades constituídas. 

Entretanto, apesar dessas penetra90es, a maior parte do terri
tório Y anomami ainda está livre de ocupa~ao permanente por 
brancos, o que torna a situa?o de regulariza~a-o oficial de suas terras 
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como ÁREA INDÍGENA consideravelmente mais fácil do que outras 
regioes do país, onde áreas indígenas de ocupa9!0 imemorial já estio 
solidamente tomadas pela sociedade nacional. A ausencia de confli
tos sobre questoos de terra na área Yanomami é, nítidamente, um 
fator positivo e elemento favorável a sua demarca~o iminente, antes 
que tais conflitos venham a oc0.rrer. 

Entretanto as pressoos políticas lo~s sen1 dúvida influen
ciaram e continuara a influenciar para que as decisoes se tomam cada 
vez mais difíceis. Enquanto se solicita a demarca~o da área 
Yanomami os projetos de Lei objetivando sustar TODA demarca~o 
de tenas indígenas no Territ6rio de Roraima e conseguir a abertura 
da Serra de Surucucus e Parima para garimpagem ou minera9ao sao 
exemplos das pressOes exercidas ¡x>r políticos do território contra os 
direitos das popula9.0es indígenas. 

A seguir, sao descritas algumas situa90es mais difíceis para os 
Yanomami, no que se refere as invast5es e amea9as que pairam sobre 
eles. 

Surucucus e Parima 

Embora a situa9ao de contato com a sociedade envolvente seja 
mais mareante ao longo das áreas periféricas do território Yanomami, 
é necessário destacar que a área de maior concentra91<> populacional 
indígena - a Serra de Surucucus e Parima - tem sido a mais visada, 
devido aos minérios aí desoobertos pelo levantamento do RADAM
BRASIL em 1975. Logo depois de anunciada a existencia de 
depósitos de cassiterita na área, come93fam as inva~es de garimpeiros 
e desencadeou-se urna corrida a cassiterita por e.en tenas de garim· 
peiros, apesar da ilegalidade do garimpo em tenas indígenas. Logo 
depois instalou-se no território Yanomami a Companhia de Minera~io 
Além Equador mantendo atividade de garimpagem, o que constituiu
se em grave les§"o aos direitos dos indios. 

Ainda em 1975 ocorreram vários conflitos interétnicos que 
culminaram em meados de 197 6, quando o número de garimpeiros 
se elevou a 500. 

Com falta de alimentos e outras provis<ses, estes ame~arant 
invadir as ro93s Yanomarni. O resultado foi urna série de roubos, 
assaltos a mao armada e feridos de urna parte e outra, levando um 
índio e dois garimpeiros em estado grave, ao hospital de Boa Vista. 
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Em cons~qüencia dos efeitos desastroso:> da invas~o dos garim
peiros, o entao Ministro do Interior, Rangel Reís, assinou a ¡x>rtaria 
422, em 02.09. 76, para fechar o garimpo e determinou completa 
evacua9ao dos garimpeiros da regillo. 

Em Man;o de 1979 a Rio Doce Geologia e Minera~Ó (DOCE
G EO) subsidiária da Companhia Vale do R.io Doce (CVRD) instalou
S«f na área autorizada pela FUNAI a funcionar como empresa de 
minera9ilo, enquanto a FUNAI procedia os estudos para a transfor
ma9ao da regi!o em Parque Indígena. Referente a carta da CVRD 
endere9ada ao DNPM em 1980, consideramos importante transcrever 
o seguinte : "Iniciados os trabalhos preliminares de prospec9ao geoló
gica, com a devida assistencia e orienta9ao de técnicos da FUNAI 
especialmente designados para tanto, revelaram-se logo as reais 
inconveniencias e a incompatibilidade da presen~ de elementos 
estranhos entre os indígenas ( ... ) principalmente no momento em 
que, movidos pela forne resultante da escassez de ca9a e pesca e do 
abandono da lavoura de subsistencia após a presen9a dos garimpeiros, 
chegaram eles, inclusive, a invadir barracas da equipe de pesquisa em 
busca de alimentos. 

Estas inconveniencias, que se mostraram no início dos trabalhos 
de pesquisa com urna equipe reduzida e eficientemente conduzida 
por técnicos indigenistas, tornar-se-lo muito mais acentuadas se 
projetadas para urna fase de lavra, com o ingresso na área de um 
maior número de homens, introdu9io de maquinaria pesada, polui-
9ao, ainda que parcial, dos cursos d'água e outra série de perigos a 
que estarlo sujeitos os índios em conseqüencia do con tato, as vezes 
inevitável, com o branco. 

Realmente, se nilo bastasse a integridade física, cultural e 
social dos Yanomami, que constituí interesse a ser resguardado e, por 
si só, supera qualquer explora~a:o industrial as circunstancias para a 
comercializa9a:o da cassiterita daquela regi!o esvaziam os resultados 
economicos por dois fatores preponderantes: 

a) o país possui outras áreas produtoras e em desenvolvimento 
na AmazOnia e na regHlo Centr~Oeste, com capacidade de atendi
men to, suficiente e a longo prazo, das necessidades internas de 
cassiterita, inclusive gerando excedente exportáveis; 

b) as condi9oos de acesso aquela regiio, possível apenas por via 
aérea, encarecerlo demais os custos de pesquisa, extra9io e comer· 
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cializaytl'o do rninério, colocando a produya:o em desvantagem de 
concorrencia com a produ~o das outras partes em atividade ou em 
vias de ativayao." (P/ EXT-116/80 de 28.02.80. da CVRD ao diretor 
do DNPM). 

Desta forma e em vista desta previsao, a CVRD resolveu sus
pender os trabalhos de pesquisa e considerando os fa tos a pon tados, o 
Conselho de Administrayao da CVRD acolheu proposta da Diretoria 
da Empresa, no sentido de que fosse apresentado ao DNPM a suges
ta:o de que esse Departamento promovesse estudos com o objetivo de 
transformar os depósitos de cassiterita do Território Federal de 
Roraima em Reserva Nacional conforme previsto no art. 54 do 
Código de Minerayao (P/EXT-116/80). 

O DNPM na:o aceitou os valiosos argumentos e experiencia da 
CVRD e de outros. Solicitou a CVRD a renunciar aos títulos de 
autorizayao de pesquisa a fim de que a regiao ficasse livre para novos 
requerimentos. Em conseqüencia disso a CVRD se sentiu obrigada a 
ceder para a CODESAIMA boa parte da área proposta para a reserva 
mineral. 

Atualmente, essa cassiterita vem sendo objeto de interesses 
de vários grupos económicos como a Companhia de Desenvolvirnento 
de Roraima (CODESAIMA), a Mineradora Montes Roraima Ltda, a 
CPRM e outras. A CODESAIMA já possui autoriza9ao do Departa
mento Nacional de Produ9ao Mineral {DNPM) aguardando o 
pronunciamen to da FUNAI referente a um conv~nio elaborado pela 
CODESAIMA em novembro de 1983 requerendo autoriza9ao de 
lavra experimental de jazida estanífera em Surucucus. Entre outros, 
o convenio preve mao-de-obra indígena. 

"A CODESAIMA e a FUNAI, farfo funcionar no posto indí
gena Surucucus, um centro de treinamento, destinado a prepara9ao 
de mao-dt:>-obra indígena" (Cláusula 7, Projeto Surucucus, CODE
SAIMA, 11.83). A FUNAI terá urna participa9ao de 5%do resultado 
bruto da lavra, revertendo-se em beneficios dos indígenas, como 
forma de indeniza?o do solo. Vale a pena salientar que esta partici
pa9a:o está prevista por lei, cabendo ao proprietário do solo esta 
percentagem com o objetivo de indenizar peJa ocupa9ao de terreno. 
Na:o é, portanto, urna participa9ao como seria de se esperar, pois 
servirla para pagar os estragos e apenas isto, restando que ao final 
da lavra nao existirá mais minérios. 
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Neste mesmo aspecto cabe observar que a inten~áo de implan
tar lavra experimental ainda <leve ser considerada como pesquisa e 
deve posteriormente vir acompanha'da de trabalhos complementares. 
Todas essas atividades implicam em ocupa~áo e altera9ao de espayos 
e terrenos, cabendo portanto, indeniza~!o dos estragos, conforme 
preve a lei. 

Essas e outras observa9r>es, portanto, devem ser colocadas refe
rentes a proposta feíta pela CODESAIMA como dados que objetivam 
interesses empresariais cabendo saber dos interesses da FUNAI que, 
por ser urna funda~o de assistencia ao índio nílo se enquadra como 
empresa nas negocia9oes. Minal, cassiterita n[o é mineral estratégico 
e o Projeto específico para Surucucus é principalmente importante 
para Roraima e relativamente menos importante para o desenvolvi
mento nacionai específicamente considerando os interesses dos 
índios que nílo tem condi9a:o em avaliar tal negociac;ao nem entender 
as conseqüencias que esse Projeto representa para e.les. 

Furo de Santa Rosa 

Com autoriza~o do DNPM, e incentivada pela CODESAIMA, 
outra invasao de milhares de garimpeiros, a procura de ouro, foi 
verificada no Furo de Santa Rosa, onde se abriu um garirnpo ao 
longo dos ríos Uraricaá, Uraricoera e Coimim em 1980. Atraídos 
pelo garirnpo Santa Rosa, os integrantes de várias comunidades se 
deslocaram em dire9ao ao garimpo, que apropriou 20.000 ha 
naquela regiao. Parte dessa área se encontra dentro da que foi inter
ditada em maryo de 1982, pela Portarla Ministerial GM 025. Em 
conseqüencia do contato indiscriminado coma sociedade envolvente, 
que o garimpo levou a essa regi!o, observou-se um notável crescimen
to da incidencia de malária, e o quadro clínico a seguir reproduzido 
ilustra bem a situa~ao encontrada no Posto de vigilancia do Ericó em 
1983: 

"Problemas sérios de malária visceral cron1ca. 
27% dos examinados que apresentam sinais de 
hepato, espleno ou hepatoesplenomegalia - sa-o 
crian9as de 4 a 12 anos; 

36% de anemia clínica, provavelmente associados 
a alta incidencia de malária e a parasitas intes
tinais". (Relatório de Saúde, 1983 MDM/CCPY). 
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Tres mil e oitocentos garimpeiros invadem em 19 83 Santa Rosa. 
O Deputado Federal Joao Batista Fagundes, do PDS de Roraima e 
o Diretor da CODESAIMA, José Luiz Hertz, solicitam ao Presidente 
da FUNAI a reabertura dos garimpos da regiao de Surucucus, requi
si~o que fica negada. O garimpo de Santa Rosa, em compensayao, 
continua funcionando, apesar de várias solicita~oes por parte da 
Delegada Regional de Roraima ao Governador do Território para 
retirar os invasores da área indígena. 

b notável observar porém, que os Y anomami da regia-o, que 
mantiveram contatos com garimpeiros, independentemente do 
garimpo dos "brancos" em Santa Rosa, tornam a se dedicar, eles 
mesmos, a atividade de garimpagem. Em vários pontos dos rios da 
regi~o, os índios extraem ouro de maneira parecida a de sua organi
z.a~ao no trabalho agrícola; os garimpos sao trabalhados conforme 
suas ro~s, isto é, como atividade familiar, individualmente por 
família. "Essa forma de garimpar é rara, senao mesmo única, e 
revela urna grande criatividade dos Yanam (subgrupo cultural Yano
mami da regiao dos ríos Uraricaá e Coimim) no processo de se 
ajustarem a novas condi9oes de vida trazidas de fora". (Ramos, 1984). 
Os Yanam, de fato, s~o índios em contato com garimpeiros há pelo 
menos 20 anos e tiveram a oportunidade de se f amiliarizarem com 
garimpos· através de explora~es de pequeno vulto desde os anos 60. 
Mesmo assim, a garimpagem que praticam é urna produ~!o artesanal, 
exercida a vontade deles. 

Garimpo no Apiaú 

Entre os río Apiaú e o alto Catrimani em Roraima, funciona 
um garimpo clandestino de ouro há, pelo menos, tres anos, com 
aproximadamente 800 garimpeiros na-o indios. Em 1983, a FUNAI, 
juntamente coma Polícia Federal, tentou, sem suce~o, a evacua~ao 
dos garimpeiros, que na época mal chegavam a 200 ~omens. No 
mesmo ano, a FUNAI f oi informada do falecimento de um destes, 
cuja morte nao foi possívelapurar mas, segundo os índios Yanomami, 
resultou de conflitos entre os invasores e um grupo Yanomami ainda 
arredio. 

No mes de agósto deste ano, um jovem Yanomami (Adriano) 
da comunidade dos Hewenahipi no rio Jundiá foi esfaqueado em 
conseqüencia de outro atrito. ·um sucinto relato da situ~fo enviado 
ao Presidente da FUNAI pelo Bispo de Roraima e o Padre da Missao 
Catrimani coloca o seguinte: 
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"O garimpo que suscita mais preocupa9ao é aquele 
do Apiaú. Já ocorreram mortes entre brancos e 
entre os Moxihateteme, grupo yanomami ainda 
arredio. 

Os Yanomami da área continuam denunciando a 
morte dos Moxihateteme por parte dos garim-
peiros do río Apiaú. · 

O último ato de violencia dos garimpeiros contra 
os Yanomami aconteceu no día 11 de julho p.p. 

Os garimpeiros pediram ao yanomami Adrianó 
Hewenahipitheri para acompanhá-los, como ca~a
dor, na travessia da mata entre o garimpo do Apiaú 
até o Mucajaí. 

No alto rio Mucajaí o garimpeiro Negao, roubou o 
ouro do yanomami e, de noite, provavelmente 
bebado, atirou nas costas do índio. Logo em 
seguida fugiu. 

Adriano foi levado pela polícia a té o hospital em 
Boa Vista, onde foi urgentemente submetido a 
opera9ao cirúrgica. 

Todos os índios da área estao revoltados contra a 
violencia dos garimpeiros e estilo se organizando 
para vingar o parente." (20.07.84). 

De fato, o garimpo encontra-se em área de índios semi-isolados 
(cerca de 300 indivíduos) e alguns pequenos grupos locais, sem con
tato nenhum. Tanto a 10~ Delegacia Regional como a Comissao Pela 
Cria9ao do Parque Yanomami (CCPY) solicitaram inúmeras vezes as 
autoridades competentes evacua9ao dos garimpeiros e a cria9ao de U:ID 
posto de vigilancia. Finalmente, no mes de setembro último, Brasília 
autorizou a cfia9ao do Posto que está atualmente implementado com 
recursos, que na realidade, ~ao insuficientes. 

Enquanto servidores da FUNAI esta-o se deslocando para o 
río Apiaú para dar início a abertura do Posto, ciS notícias correm que 
ondas de garimpeiros estao ch.egando de Rondonia e outros cantos 
do Brasil a procura do ouro do Apiaú. 

. 163 



(\ 

Em 08.10.84 a CCPY fez nova solicit~fo ao Presidente· da 
FUNAI e outros órga:os competentes para que sejam tomadas 
medidas cabíveis pára a irnediata evacua~fo dos garimpeiros do 
Apiaú, assim evitando de criar urna situa~lo irreversível. 

Algumas conside~6es 

Enquanto a principal razfo para a cria~lo do PARQUE Y ANO
MAMI se encontra na própria sobrevivencia física e cultural dos . . 
índios e na preserva\:~º do meio ambiente ero que vivero, as coloca-
QOes dos opositores ao Parque se diluem ero vários argumentos. Sio 
comuns as justificativas, principalmente de políticos regionais, calca
das na urgencia da ocupa<;fo dos "vazios demográficos" das terras 
habitadas pelos Yanomami. Defendem ainda a idéia de que a 
existencia de grupos indígenas coro seus particulares modos de 
vida comprometem o desenvolvimento económico do país, 
pregando inclusive o perigo de se pernútir a cria~io de "urna na~ion 
dentro da nayao brasileira, como se os Y anomami nlo fizessem parte 
da sociedade pluriétnica brasileira por excelencia. 

A nível nacional o Decreto n9 88.985/83 está aguardando a 
eventual ex~diyao de urna portarla regulamentadora para ser colo. 
cado em prática, enquanto na mesma instancia argumenta-se sua 
inconstitucionalidade. No mesmo tempo a CODESAIMA, empresa 
estatal, está criando uro verdadeiro complO coni os políticos 
roraimenses para conseguir a abertura de Surucucus e do Parirna 
pára explor~fo de cassiterita. A urgencia da explorayio mineral 
dessa área certamente é gerada por motivos políticos, e nfo necessa
riamente economicas para beneficiar o Estado Brasileiro. Entretanto, 
consideramos válida a possibilidade da sociedade brasileira optar por 
urna política menos imediatista e destrutlva e de se propor amplos 
estudos para encontrar alternativas econOmicas para "pagar a dívida 
externa" e contornar as dificuldades 1especfficas de expanslo 
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economica. 
No caso de Roraima, considerando que atualmente o país 

produz. o suficiente de estanho para o consumo interno e exporta 
o equivalente a 80% de sua· prod~lo, nfo há de se estranhar que 
existam pressOes contra a explora~o de cassiterita em Surucucus, 
principalmente ero tao adversas condi~s como é aquela regilo. 
Existe, de fato, urna proposta para se criar urna reserva nacional de 
ouro, cassiterita e associados para resguardar os minérios da área 
Yanomami e coro isso tentar diminuir a presslo política de explo. 
rayio mineral imediata. 
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Há de que se considerar ainda que os Yanomami, como outros 
povos, estao sofrendo um processo de transforma<;io nos últimos dez 
anos, precipitado pelas frentes de expansao, na maioria das vezes 
indevidas, desordenadas e perturbadoras; processo ainda acelerado 
pela própria condi<;a-o do índio isolado, como os Yanomami, que 
num primeiro momento de contato se precipitam ao encontro do 
invasor amistosamente com urna curiosidade sen1 limites e sem 
receios. Portanto é nossa responsabilidade acompanhá-lo nesse 
processo de transforma<;ao social e garantir a eles espayo e direito de 
resistir para sobreviver dignamente. 

18 de Outubro de 1984 
Claudia Andujar 
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PARANAPANEMA LAVRA MINERA9AO DENTRO DA RESER
VA WAIMIRI-ATROARI* 

Em entrevista publicada num jornal local, o Sr. José Belfort , 
Diretor Regional do DNPM - Departamento Nacional de Produ9ao 
Mineral - contestando o CIMI declarou que a "Paranapanema lavra a 
minera9ao fora de qualquer área indígena". 

Para auxiliar a memória do Sr. José Belfort, lembramos o Ofício 
nQ 01750 de 15/09/81 , do Diretor Geral do DNPM, Sr. lvan Barreto 
de Carvalho, encaminhado a FUNAI, referente "aos processos de 
declara9ao de nulidade dos Alvarás n9.i 459, 460, 461, de 31/01/79, 
instaurados por este Departamento por interferencia na reserva indí
gena - Território dos índios Waimiri/ Atroari". Essa atitud.e correta 
do Sr. Diretor Geral do DNPM, pretendía corrigir um erro e restituir 
a justi9a para os índios. Mas teve encaminhamento favorável ao 
Grupo Paranapanema, porque a própria dire9ao da FUNAI na época, · 
como tutora infiel do patrimooio dos índios, advogou a causa da 
empresa, contra a opiniao do DNPM. 

Ternos a certeza que essa documenta9ao está em ma-os do 
DNPM, a menos que alguma fogueira criminosa a tenha destruido. 
Além deste, muitos outros documentos da FUNAI, DNPM e da 
própria Paranapanema evidenciam a sua a9~0 em terra indígena. 
Relacionamos alguns que o DNPM sempre precisa ter presente na sua 
atividade na regia:o do Rio Pitinga: 

* , ~ara maiores esclarecirnen to sobre o caso, veja-se a 3é! parte do "Pa
recer J':1nd1co, antropológico e Político" acirna e Resistencia Waimiri-Atroari 
Itacoatiara/1983. ' ' 
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l. O Decreto n9 68.907 de 13/07 /71 que cria a reserva 
Waimiri/ Atroari. O memorial descritivo e os mapas que o acompa
nham incluem na reserva Waimiri/ Atroari, a área onde atua hoje a 
Minera~[o Ta boca S/ A (Paranapanema ). 

2. Os Alvarás de 31 /01/79 - supracitados - do DNPM conce
dem a Timbó lndústria de Minera~a:o Ltda. - hoje Minera~a:o Taboca 
S/ A, autorizayao para "pesquisar cassiterita em terrenos devolutos" 
do Município de Novo Airao. Acontece que esses terrenos na:o eram 
devolutos, mas pertencentes a Reserva Waimiri/ Atroari. 

3. Por isso, em 02/04/80 o DNPM através do Diário Oficial da 
Unia:o, intima a Paranapanema S/ A a a presentar sua defesa em pro
cesso de nulidade dos Alvarás que concedera, .. face a informay[O da 
FUNAI, de que as pesquisas estariam sendo desenvolvidas, e1n 80% 
em terras indígenas". 

4. Em 03/10/79, a FUNAI deu conhecimento ao DNPM pelo 
"Of. ~~ 042/GAB ~as medidas tomadas no sentido da para!isa~ao 
das auv1dades da M1neradora na área indígena" e que estava promo
vendo a anula~a:o dos supracitados Alvarás. Mas, em seguida, a FU
NAI e o Ministério do Interior iniciaram urna trama contra a reserva 
Waimiri/ Atr~ari, que ~ncluem instruy~es técnicas forjadas, exposi
~t'.5es de motivos, e mmutas de decreto visando extinguir a reserva 
Waimiri/ Atroari. 

Assim, por exemplo, duas instruyües técnicas cujo autor é o 
Coronel Claudio Pagano, Diretor do Departamento Geral do Patri
monio Indígena, com o mesmo número de ordem e a mesma data 
tem .conteúdo diferente. 
. S. E~eti~mente coroando toda essa trama contra esses povos 
1ndefesos, J.am~s. consul~dos para qualquer atividade e penetrayao 
no_seu.terr!tóno im~monal, a 23/11/81, o Presidente da República, 
Joao F1gueuedo, ass1na o Decreto 86.630. Esse Decreto, contrariando 
toda a tradi\:fO da Legisla\:ªº Indigenista brasileira muda o "status" 
jurídico da Reserva Waimiri/ Atroari, transfo~do-a em "área 
temporariamente interditada", um instrumento legal, fantasma, ou 
nem sequer existente na legisla~ao do país. E para atender explicita
raente os interesses da Paranapanema, desmembrou da Reserva 
Waimiri/ Atroari, toda a regiao a que se referem os alvarás acima 
citados, onde a Empresa já estava atuando ilegalmente. 

Numerosos documentos podem ser eXJbidos pela FUNAI, 
~NPM, CIMI, Equipe de Pastoral Indigenista da Prelazia de Itacoa
t1ara, ~ outras entidades, que comprovam a política desonesta que foi 
?es~rumdo. o . ~trimón_io, .ªs condi~es de vida e a própria vida dos 
1nd1os WatmJn/ Atroan, visando o favorecimento de Mineradotas 

' 
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especialmente da Paranapanema Só para quem considera as reservas 
indígenas "nichos de vazios demográficos negados ao Brasil", e nao 
a terra-mae de povos com direitos iguais a nós mesmos, tem a 
audácia de ainda defender urna política colonialista, violadora das 
leis do País e da mais elementar justiya. Gostaríamos que o Sr. José 
Belfort e todos quantos pensam como ele, tivessem tam.bém a 
"audáda" de pedir para as suas'famílias as desgra~as que serilelhante 
mentalidade trouxe para as familias Waimiri/ Atroari nos últimos 
quinze anos: 

Se as reservas indígenas sao "nichos de vazios demográficos 
n~gados ao Brasil", o que dizer do império da Paranapanema, que se 
extende por diversos estados brasileiros (inclusive por outras áreas 
indígenas como a dos Tenharim, no igarapé 'Jlreto), todo mantido 
sem que o povo brasileiro tenha livre acesso as áreas onde atua, para 
saber como se originou, para onde transporta a nata de nossa matéria
prima, a que pre\:OS e quem sao os reais favorecidos. 

Apesar de esmagados e reduzidos a menos de 500 pessoas a 
nossa esperanya está nos povos Waimiri/ Atroari, na certeza de que a 
sua resistencia justa nos prepara um futuro mais promissor do que os 
projetos e as empresas espoliadoras dos recursos que Deus depositou 
ai , primeiro para seus donos imemoriais. 

Itacoatiara, 21 de setembro de 1984 

Movimento de Apoio a Resistencia Waimiri/ Atroari 
Equipe Indigenista da Prelazia de ltacoatiara e 
CIMI de Itacoatiara 
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