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1 MINIST~RIO OA JUSTIÇA 

GABINETE DO MINISTRO 

,,. 

D E S P A C H O • 

Pfoc. nQ 3541/~3, 
Re .: ProfQ A1cir Gursen de Miranda solicita autorização para ingressar em ãreas 

indigenas no Estado de Roraima~ especialmente Yanomany e Wai-Wai, para a 
conclusão da pesquisa - ºO Direito Agrãrio e o Tndio Como Trabalhador Rural 

De ordem, encaminhe-se ã Fundação Nacional 
do ndio - FUNAI. 

GM/SAT,em 2oae ~~fu de 1993 

Gabinete 
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CT NQ IBd /CCP /CGEP /93 .- Brasflia.&t1" de agosto de 1993 

Dr. ALCIR GURSEN DE MIRANDA 
MD. Professor ~ssistEnt€ da 
Univ~rsiciade: Federal ~E Roraima 

i 
1 

CumPre-nos informar a V.5~. q•.!E: o Pr-::i.1~to d=: 

Pcscp..1.isa ''C,ir-e:,to ht::irii.rio E o z n o+ o coma T,-aba.ihartor i:.,_rr;;i.l''. foi 

indEferi~c pelo Conselho N3cjonal de Des12nvolvimen~o Científico 

e TEcnelóoico - CNPq. ccnforme cópia Em En~xo. 

Assim ssndo. Esta runda~~o Em curnp~\m~n~o a 

PP 2~2 de 18.02.93. 

PlEiteada 3trav~s do 0fícic GJVC ~Q 051/?3 de 2i.0b.93. 

htcnc i os~ra:::nt'='. • 

• 

OT1LIA MARIA NOGUEIRA 
Coordena~~º dE Controle de: Pesquisas/CGEP 

CCP/OMCEN/ebc PROC. 1693/93 
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OF. SHS/008/93 Brasília, 03 de agosto de 1993. 

Ilma. Sra. 
OTÍLIA MARIA CORRtA DA ESCÔSSIA NOGUEIRA 
Substituta/CGEP 

' F U N A I 

• 

Prezada Senhora, 

, . 
Encaminho em anexo, pareceres AD HOC, referentes aos projetos 

"Levantamento de Ticnicas Construtivas Indígenas" e "O Dire! 

to Agrário e o índio como Trabalhador Rural", de CRISTINA SÁ 

e ALCIR GURSEN DE MIRÃNDA, respectivamente. 

Atenciosamente, 

-~~~~~~e.o 
dtarlo dlngtia f}unlco 

Superlr,ltnden\e 111 Clénclas H11m1nu • S0cl1l1 
Sub1tltut1 
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ADIIINISTRAÇÃO CEWTRAl. (HHd Drfloe) 
6Ef>N 607 - BLOCO "'B"- FONE: (ot1) 27'-116~ -Ta.EX: 1061) 1089 • ENP, TELEG. PESOl.nS1,S 
CEI>: 70.740.52!1 - BRASUA•DF" (8AAZ&J 
SEl>r,: 511 - BLOCO •1,• 
Ci,F>; 70,750.517 - BFV.SUA-DI= (B~ 
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PARECER DO CCNrul..TOR ·an HOC" 
, 
• 

Projeto totalmente co•pro•etido por, 
I 

1) ignorar u•a vasta bibliografia &obre direito indígena; 

2) ignorar u•a vasta utilizaçao de recursos naturais pelos 
povos i~digenas da A•azõnia; 

3) n~o levar em conta· o conhecimento · gerado 
antropologia e geografia (entre outras disciplinas> 
o •odo de ser ecológico/econõmico desses povos; 

pela 
sobre 

4) in!>i.nuar que co11 o 11acultura111ento" <tis> os povos 
indígenas de Rorai•a n~o necessita• de tanta terra quanta 
a dos te•po& nO•adtts < ! ?>. Esta insinuaç~o é, tanto •ais 
problemática quando é sabido que há atu~lmente u•a 
mobilizaç~o de políticos e e•pres4rios de· Roraima no 
intuito de di•inuir o tamanho das âreas indígenas no 
estado; 

5) ser de uma pobreza franciscana quanto aos recursos 
acadêmicos e intelectuajs; 

6) apresentar uma proposta de orça•ento estapafúrdia, co110 
se os recursos de pesquisa fosse• abundantes e 
distribuídos de •anei~a indiscri•inada; . . 

7) ser u•a afronta~ no&sa inteligência. 
~ 

SCT-PR/CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico 
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OF1CIO NO 049/93 BOA VISTA-RR: em 14.SET.1993. 

Senhor Ministro: 

Parece-nos estar havendo um certo "patrulhamento" ideológico por par 

te da FUNAI, utilizando-se do CNPq, para impedir a realização da pes 

quisa "O Direito Agrário e o 1ndio Cómo Trabalhador Rural", com pr,2 

jeto aprovado pela Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação do CEPE, da 

UFRR, em 30.ABR.1993. 

Lembramos que a Constituição Federal garante corno direito fundame~ 

tal a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística , 

científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença 

(CF:art.SQ,IX) e que é livre a locomoção no território nacional em 

tempo de paz (CF:art.SQ,XV). 

Encaminhamos ofício ao presidente do CNPq indagando sobre o assunto 

{v.docs. ) , sobre o qual gostariamos de seu apoio, para o esclare 

cimento desse fato. 

Aproveitamos a oportunidade para solicitar a autorização de ingresso 

em áreas indígenas no Estado de Roraima, especialmente Yanomarny e 

Wai-Wai, e, assim, possamos concluir nossa pesquisa. 

EXMO.SR.DF. 

MAURICIO CORREA 

DD. MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA 
BRASlLIA/DF 



OFlCIO NO 033/93 · BOA VISTA-RR: em 08.SET;l993. 

Senhor Presidente: 

Ficamos surpresos com CT NO 188/CCP/CGEP/93, datado d~ 06.AG0.1993, 

da Coordenação de Controle de Pesquisas da FUNAI - Fundação Nacio 

nal do índio (v.doc.01), que encaminhou anexo o OF.SHS/008/93, de 

03.AG0.93, da Superintendente de Ciências Humanas e Socia~s, ·subs 

tituta (v.doc.02), com Parecer do Consultor "Ad-Hoc"(v.doc.03), s,2 
bre projeto de pesquisa "O Direito Agrário e o índio Como Trabalha 

dor Rural". 

~ 
Aceitando que os documerttos em papel timbrado do CNPq sejam ver da 
deiros, mas, em dúvida, pela seriedade que um órgão de pesquisa ci 

éntífica deve impor, cabem as seguintes indagações: 

1. Qual a razão de o documento haver sido encaminhado à FUNAI? 

Em nenhum momento comunicamos à FUNAI que o projeto de pesquisa ha 

via sido enviado ao CNPq, para inscrição. 

2. Qual a razão de o documentos (parecer do Cõnsultor "Ad-Hoc") não 

haver sido encaminhado até o presente momento ao Coordenador 

da pesquisa 

ILMn.sr...f'R 

LINDOLFO DE CARVALHO DIAS t 
MD: PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 

TECNOLÕGICO - CNPq G 
BRAS1LIA-DF 
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3. Qual a razão de o CNPq emitir parecer em projeto de pesquisa que 

não está inscrito no órgão? Explicamos •• o projeto de pesquisa 

foi enviado ao CNPq, para inscrição, no dia 29.JUL.1992 (v.doc.04) ; .- 
em resposta, através de OF.CSAP/SHS 222/92, de 06.AG0.1992(v.doc.05), 

o CNPq (Assistente Técnico Especializado Anamaria Bastos Guimarães) 

diz: "lnformamos que deverá enviar o formulário adequado ao tipo de 

bolsa que v.sa., deseja". 

A resposta do CNPq nos levou a dois entendimentos: 

1. o projeto de pesquisa não foi inscrito por não estar no formulá 

rio adequado; e, 2. o projeto foi aprovado e falta apenas o pr~ 

enchimento do formulário adequado ao tipo de bolsa. 
' t 

Optamos pelo primeiro entendimento. Soubemos, no entanto, atraves 

do Consultor do Projeto de Pesquisa, que o CNPq não possuía recursos 

financeiros para pesquisa. Por não haver mais interesse da Equipe , 

não enviamos o formulário adequado exigido pelo Conselho para inseri 

cão do projeto. 

Considerando, também, corno verdadeiro o Parecer de Consultor 

Hoc11, por estar em papel timbrado do CNPq, embora não constê 

ma assinatura, cabem as seguintes observações: 

"Ad 
nenhu· 

(a) como o projeto estaria totalmente comprometido? 

com o quê? • 

Comprometido 

~ 
Não acreditamos, por certo, em patrulhamento ideológico ••• 

\.., 

(b) qual a vasta bibliografia existente sobre direito indígena no 

Brasil? Gostaríamos de receber a relacão. 

(e) há equivoco ululante no item 2 do 11Parecer11, haja vista que o 

objetivo da pesquisa é, exatamente, o estudo da atividade exer 
cida pelo índio na terra. 

(d) a pesquisa é jurídica, na área do Direito Agrário. Implica, as 

sim, em face dos princípios fundamentais do D.a. que, necessaria 

mente, serão abordados outros ramos do conhecimento, pelo simples f~ 
to de o homem ser o se~- conve~gente do saber: produtividade (econ2 

mia); conservação dos recurso~ naturais renováveis (ecologia); erga 

nizacão do sistema fundiário (geografia); e, funcão social da terra 

(sociologi~ 
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(e) a flagrante falta de cunho científico no item 4 do "Parecer" não 

merece comentários. • .- 
(f) os recursos acadêmicos e intelectuais da Equipe de Pesquisa é, 

no mínimo, Bom, conforme conceito em Parecer da Comissão de Pe~ 

quisa e PÓs-Graduacão (CPPG) da UFRR, quando da aprovação do Proj~ 

to de Pesquisa (doc.06). 

O Consultor da pesquisa é doutor em direito {EUA), professor titular 

da UFC, com vários liv~os publicados, desconsiderando-se sua ativi 

dade como Sub-Procurador Geral da República é ex-Consultor -Jurídico 

do Ministério da Agricultura. O Coorden~dor da Pesquisa é um dos tre 
ze M.S. em Direito Agrário existentes no Brasil (UFG), professor a~ 

sistente-pesquisador da UFRR, com"livros publicados, incluindo, Teo 

ria de Direito Agrário, o único livro sobre teoria da disciplina no 

Brasil; a Figura Jurídica do Posseiro, o único livro no Brasil 

trata da figura sob a ótica jurídica; e, o Instituto Jurídico 

Posse Agrária, livro em que sustenta o fundamento da posse 

no trabalho na terra, no exercício da atividade agrária; além 

vários artigos publicados. O Curriculum Vitae do Coordenador melhor 

reflete sua formacão acadêmica {v.doc.07). 

que 

da 

agrária 

de 

A riqueza dos recursos acadêmicos é evidente, cabendo destacar o 

apóio discente, formado por estudantes do curso de direito da UFRR, 

na prática da iniciação científica • 

• 
(g) a pobreza de espírito é a pior de todas as pobrezas. Além da 

evidente falta de sustentação cientifica do item 6 do "Parecer" 

não permitir comentários. 

(h) a evidente falta de cunho científico no item 7 do "Parecer" nao 

permite comentários. 

Após Ollum) ano aparece o "Parecer" 1 Coincidentemente, no momento 

do "patrulhamento" da FUNAI, tentando impedir a realização da pesqui 

sa. 

Que "Parecer" é esse? Não tem exposicão dos fatos; não tem fündãme.!! 

tacão; não tem conclusão. Existe somente um "amontoado" de opinião • 
pessoal de "cientista", por certo, d~squalificado para apreciação do 

tema na área do conhecimento jurídico. 5 g 
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Não há dúvida, portanto, que o "Parecer", 
prória ao mundo cientifico, foi elaborado 
casque o órgão de pesquisa exige. ·- 
Atenciosamente, 

da Pesquisa 

• 

. ,. 

amsb/ 

redigido em linguagem im 
sem as cautelas ciêntifi' ~ 
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Boa Vista-RR; em 29 de julho de 1992 

• 
. - 

Senhor Coordenador: 

Atentos a problemática fundiária e agrária no Estado de Roraima, e~ 
tamos desenvolvendo um Projeto de Pesquisa intitulado "o Direito 

Agrário e o tndio como Trabalhador Rural" 

A pesquisa tem por objetivo principal o estudo do Direito em rel~ 

ção ao !ndio, no Estado de Roraima, sobretudo de sua atividade na 

terra e a conformação do módulo rural necessário ao exercício de 

sua atividade agrária.to índio .como trabalhador rural. 

Estamos enviando em anexo, documentos necessários 
conforme solicitado. 

para inscrição, 

Atenciosamente, 

\.., 

da Pesquisa 

Ilmo. Sr. 

Coordenador de Suporte ao Fomento 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico Tecnológico - CNPQ 

Brasília-DF 
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CONSELHO NACIONAL 
DE DESENVOLVIMENTO 
CIENTIFICO E TECNOLÓGICO 

{o 

• 
OF. CSAP/SHS iJ.;}.J_/92 Brasilia, 0& de agosto de 1qq2 

.- 
l lm.Q Sr. 
Alcir Gursen de Miranda 
Fórum Advogado Sobral Pinto, 12 andar 
Centro C:i.vico 
69300 - Boa Vista/RR 

Prezado Senhor, 

• , 

Acusamos o recebimento do Projeto de Pesquisa 
intitulado t110~'Di'l"'eito Agrário e o 1J'.ndio como Trabalhador 

t Rt..tra l 11 .r; 
~ 

Informamos que deverá enviar o formi..tlári o adeqi..tad o 
ipo de bolsa que V.Sª deseja. 

Estamos enviando em anexo, í n s t r-uçjre s , f o r-mu l ér-Lo s e 
o calendário2Bian1.1al 199.1. e 1993./ 

7 

At enci osament e 

• 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (HHd Olllce) 
SEPN 507 - BLOCO "13"-FONE: (061) 274-1155 -TELEX: (06111089-END. TELEG. PESQUISAS 
CEP: 70.740°525 - BAASÍLIA-DF (BAAZI..) 
SEPN 511 - BLOCO "A" 
CEP: 70. 750.517 - llflASUA•DF (BRAZILJ 

CNPq 145 
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