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RELATORIO SOBRE A VISITA DOS YANOMAMI A BRASTLIA
1. A Inconstitucionalidade dos Atos Governamentais relativos ao territõrio
Yanomami
A situação vivida pelos Yanomami e a mais grave dentre as que hoje ass~
1am os povos indigenas do Brasil. O seu territõrio se encontra invadido por deze
nas de milhares de garimpeiros, estimulados pela ação do governo de Roraima e
pela omissão do governo federal. Os rios poluTdos pelo mercúrio, a floresta des
matada, a caça extinta. As doenças trazidas pelos garimpeiros se espalham entre
os i ndios, provocando uma grande mortandade. O ouro ê retirado da terra Yanomami
atravês de mêtodos pouco racionais de mineração e ê comercializado (e contraban
deado) ilegalmente. O Governo Federal, com base em duas portarias interministeriais e vãrios decretos, em vez de demarcar o territõrio (de cerca de nove mi
l hões de hectares no Brasil) tradicionalmente ocupado pelos Tnd ios , demarcou ap~
nas pouco mais do que a sua quarta parte, de forma descontinua, em dezenove "I
lhas", considerando todo o restandte (mais de dois terços) do territõrio
como
"Flores tas Nac iona i s ", abertas ã exploração econômica, induzindo ã ampliação da
.
.
invasão e ao agravamento da situação na ãrea.
A Constituição Brasileira reconhece aos indios sua organização social,
costumes, lioguas, crenças e tradições, e os direitos originãrios sobre as ter
ras que tradicionalmente ocupam, competindo ã União demarcâ-las, proteger e f!
zer respeitar todos os seus bens". A Carta define como sendo "terras tradiciona_l
mente ocupadas pelos indios as por eles habitadas em carãter pennanente, as utj_
lizadas para suas atividades produtivas, as imprescindiveis ã preservação dos re
euros ambientais necessãrios a seu bem-estar e as necessãrias a sua reprodução
f1sica e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições Estão ainda, inseri
tos no texto constitucional vãrios outros dispositivos que reforçam os direitos
territõriais dos indios, como o que condiciona a possibilidade de exploração mj_
neral nessas terras ã previa 11autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comu
nidades afetadas, e o que exclui das terras indigenas das que se prestam ã per
manência de garimpeiros.
Tendo em vista a importância demogrâfi_ca, territorial e antropológica
do povoYanomami, a incidência reiterada de Atos Governamentais violadores
dos
seus direitos e a situação de flagrante inconstitucionalidade desses atos e da
invasão em si do territporio indigena, o acompanhamento da questão Yanomami foi
inclu{do entre as prioridades de atuação do Nucleo de Direitos Indigenas.
Nos ultimas meses, vimos realizando contatos, anãlises e discussões so
bre a questão Yanomami, internamente, com outras organizações de apoio como
a
CCPY (Comissão
pela Criação
do Parque Yanomami), com outras instancias da sacie.
.
dade civil como a Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil e a Ação pela Cidadania, e com membros do Ministério Publico
Federal, cujas competências constitucionais relativas aos direitos indigenas fo
ram grandemente reforçadas pela Carta de 1988.
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Defendemos o Õbvio nesses contatos: que a flagrante inconstitucionalida
de dos atos demarcatõrios do territõrio Yanomami, como o agravante de se report!
rema uma situação de invasão de fato da terra indigena, deveria ser objeto da
analise e da ação do Supremo Tribunal Federal, como Corte Constituci~nal, atr!
ves da postulação de uma ação direta de inconstitucionalidade.
Nossa opinião, .embora õbvia, defrontou-se com duas objeç?es. A primei
ra, de natureza politica, refere-se ao carãter emimentemente politico do Supremo
Tribunal Federal, cujos ministros são nomeados diretamente pelo Presidente da R!
publica, que, por sua vez, ê o signaterio dos decretos demarcatõrios. A segunda,
de natureza juridicista formal, refere~se ao alegado procedimento do
Supremo
Iribunal Federal de geralmente considerar tais atos governamentais como meramen
te administrativos e não "normativos", e de não se pronunciar sobre o me rito
de ações de inconstitucionalidade relativas a atos "edmintst.rat tvos".
A primeira objeção nos levou a considerar como fundamental a escolha do
melhor momento para a provocação do Supremo Tribunal Federal, quando
pudessem
ser minimizadas as possibilidades de interferência externa, notadamente no Poder
Executivo, cobre o seu julgamento. A segunda objeção nos levou ã busca de argu
mentos e de evidências que pudessem demonstrar, peÍo menos, que a caracterização
dos atos demarcatõrios do territõrio Yanomami como administrativos não corres
ponde a realidade, sendo, de fato, normatizadores de uma política deliberada de
demarcação/expropriação
de territõrios indígenas e de indução
ã penetração
de
.
interesses econômicos nesses territõrios. O principal esforço atê agora realiza
do com vistas ã supera;ão dessas objeções, foi o da promoção da vinda de uma co
missão de 1ndios Yanomami a Brasilia para contatos diretos com as instituições
pertinentes.
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2. Os Yanomamis em Boa Vista
A partir do inicio de agosto, ocorreu uma situação excepcional em Boa
Vista. Reuniu-se lã um grupo de Yanomamis, coordenado por Davi Kopenawa, formado
por representantes de três aldeias: Dmini(AM), Ajuricaba(AM) e Catrimani(RR). D!
vido ao carãter recente do seu contato com a sociedade envolvente, os Yanomami
não têm tradição de se reunirem fora de sua terra para ações politicas contra i_!l
vasões ou governo. São raros os que falam português, que conhecem as cidades dos
brancos e, sobretudo, que conhecem instancias e procedimentos de decisão politj_
ca. A referência bâsica para a compreensão da invasão e da postura governamental
ê apropria cosmogonia do seu povo. Portanto, a reunião de Yanomamis de vãrias
procedências, com a preocupação comum de exigir das autoridades irresponsãveis
atitudes concretas para a retirada dos invasores de suas terras e o reconhecimen
to dessas terras como suas, se constitui num fato inêdito, de extrema importân
eia para a compreensão e articulação dos indios em torno dos seus direitos.
Os Yanomamis tentaram, sem sucesso> serem ouvidos e atendidos pelo g-2_
verno de Roraima e pela FUNAI local. Tambêrn tentaram obter documentos pessoais
de identificação, sem consegui-los. Auxiliados pela representação local da CCPY

e pelo bispo de Boa Vista, permaneceram por vãrias semanas nesta cidade, e dela
mantiveram contato com a CCPY de São Paulo e outras organizações de apoio.
Informado pela CCPY da presença desse grupo em Boa Vista, o Nüc1eo
de
Direitos Indigenas sugeriu a organização de uma agenda de contatos em Brasilia,
com os dirigentes dos poderes constituidos, visando três objetivos
principais:
uma melhor compreensão pelos índios da instâncias decisõrias da política
dos
brancos, uma sondagem junto ao Supremo Tribunal Federal sobre a sua frente ã ca

racterização dos atos demarcatõrios, e uma contra ofensiva junto ao Congresso N!
cional com o objetivo de impedir iniciativas legislativas previamente anunciadas
pelo governo de Roraima para "legalizar" a ocupação inconstitucional do territõ
rio Yanomami.
Haveria um outro objetivo, aliãs inicial, de obter audiência cpm o Pre
sidente da Republica e, pela enêsima vez neste governo, exigir a imediata retir!
da dos invasores e a demarcação continua de terra Yanomami. Essa audiência foi
solicitada pelos prõprios índios, atravês de telex enviado de Boa Vista, onde se
pedia a sua confinnação através da FUNAI local. Essa confirmação nunca veio, mas
antes da data de embarqeu dos índios para Brasília houve, coincidentemente, uma
visita do Presidente A Boa Vista, ocasião em que ocorreu uam grande manifestação
em favor dos Yanomami. D presidente recebeu do Davi uma carta, com o registro de
mais mortes e do agravamento da situação na ãrea.
Apesar dessa audiência não ter sido conseguida, o Nucleo obteve, com a
ajuda do Senador Severo Gomes e do Ministro Sepulveda Pertence, a marcação
de
uma audiência com o Ministro Josê Neri da Silveira, Presidente do Supremo Tribu
nal Federal. Obteve tambem, com a ajuda do Procurador Carlos Eduardo Vasconcelos
uma audiência com o Dr. Aristides Junqueira Alvarenga, Procurador Geral da Repü
blica. No Congresso Nacional foram marcadas outras audiências com o Senador Ne_!
son Carneiro, Presidente do Senado e do Congresso, com o Deputado Paes de Andr!
de, Presidente da Câmara dos Deputados e com o Deputado Nelson Jobim, Presidente
da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
O INESC, Instituto Nacional de Estudos Sociais e Econômicos, contribuiu
na marcação das audiências no Congresso, que foram solicitadas em nome dos Yan-2_
mami, da UNI, União das Nações Indigenas, Inesc, Nucleo e CCPY, que posteriorme~
te convidaram o CIMI, Conselho Indigenista Missionãrio, a CNBB, Conferência N~
cional dos Bispos do Brasil, o NAPI, Nucleo de Apoio aos Povos Indígenas, da Uni
versidade de Brasilia, e parlamentares, para delas participarem.
3. Os Yanomami em Brasilia (e Goiania)
uav, Kopenawa, Ari Pakidari e Karera Puxim Korihanatheri, Josê Honi W!
kathantheri e Geraldo
Yanomami, chegaram a Brasiliana manhã do dia 04 de S~
tembro. Ari e Geraldo vieram participar das audiências, mas tambêm com o objeti
vo de pennanecerem em Goiania apõs as atividades programadas, para integrarem o
grupo de indios de vãrias etnias que desenvolve programa de formação em biologia
e direito, no Centro de Pesquisas resultante de convênioestabelecido entre a·UNI
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e a pontificia Universidade Catõlica daquela cidade.
Nos primeiros dois dias, os indios conheceram a cidade e providenciaram

a documentação pessoal não conseguida em Boa Vista. Receberam, também, uma longa
explicação, feita na prõpria Praça dos Três Poderes, sobre a organização politi
ca dos brancos e o funcionamento(?) dos Poderes da Republica. Essa explicação os
interessou muito, e foi objeto de conversações entre eles, no seu idioma, que I'!.
sultaram numa interpretação prõpria, que associou.figuras referenciais da cult_!!
ra Yanomami com cada Poder da Republica. Assim, puderam compreender, ã sua manei
ra, os objetivos de cada audiência constante da agenda programada.
No dia 06, os Yanomami foram a Goiania, para conhecerem o local onde fj_
cariam, depois, Ari e Geraldo. Desenvolveram lã uma outra programação de cont!
toscom a imprens local e com organizações da soci'edade civil. Por se tratar da
Semana da Pãtria, os indios pennaneceram em Goiania por alguns dias, voltando a
Brasil ia no dia 11, para o cumprimento da agenda previamente estabelecida.
De volta a Brasilia, foram recebidos no dia 11 de setembro pela Cernis
são de Direitos Humanos da OAB, onde deram depoimentos sobre a situação da ãrea,
acompanhados por dezenas de outros indios que haviam sido mobilizados pelo CIMI.
o CIMI realizava na~mesma semana uma programação prõpria em Brasilia, como ence!
ramento da sua assembleia geral anual realizada poucos dias antes na cidade de
Goiania.
No dia 12, os Yanomamis foram recebidos pelo Presidente da Câmara dos
Deputados, Paes de Andrade, a quem solicitaram atenção e providências quanto as
iniciativas legislativas patrocinadas pelo governo de Roraima e relataram a sj_
tuação vivida por seu povo. ã tarde, foram recebidos pelo Dr. Aristides Junqueira, na primeira audiência concedida por um Procurador Geral da Republica a
um
grupo indigena. Dessa audi~n~ia, que durou cerca de duas horas, participaram º.!!
tros Procuradores e integrantes do Núcleo e da CCPY. O Procurador Geral dedicou
grande atenção ãs declarações dos indios e demais acompanhantes, e declarou em
entrevista ã Rede Globo, ao final, que o Ministério Publico adotaria medidas j_!!
diciais em relação ao caso, medidas estas que seriam definidas em reunião prõxj_
ma, para a qual convocou os demais procuradores presentes. Dr. Aristides recebeu
na oportunidade um dossiê de documentos pertinentes ao caso, com um texto do Dr.
Carlos Marés caracterizando a inconstitucionalidade dos atos demarcatõrios
do
territõrio Yanomami. O dossiê foi organizado pela UNI, Núcleo e CCPY.
No dia seguinte, 13, os indios foram recebidos pelo Presidente do Su
premo Tribunal Federal, em outra audiência historicamente inédita.! Estiveram
presentes representantes do Núcleo, do Inesc, da CCPY, da UNI, da OAB, da CNBB e
do CIMI, alem do Senador Severo Gomes, que foi o porta voz dos demais represen
tantes da sociedade civil. O Senador relatou ao ministro Nêri a atuação da Ação
pela Cidadania em relação ao caso Yanomami e ressaltou o carãter histórico daqu~
la audiência. O Ministro ouviu tambem o Davi e o Tuchaua Karera que fizeram um
dramãtico depoimento sobre a situação. O ministro falou por cerca de vinte min~
tos, ressaltou e estimulou a iniciativa dos indios e organizações de apoio
no
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sentido recorrerem ao Judiciãrio e ao Supremo defesa da lei. Recomendou a adoção
de medidas juridicamente pertinentes e ouviu o Dr. Pinaud, Presidente do CDH da

OAB a respeito. Relembrou vãrios dispositivos constitucionais que reconhecem os
direitos indigenas, inclusive os que normatizam a exploração mineral em suas ter
ras. Deplorou a situação ora existente na ãrea, enfatizando a profunda sincerida
de que observa na manifestação/relato dos dois Tndios. O ministro também recebeu
das mãos dos indios um dossiê idêntico ao recebido anteriormente pelo procurador
Geral. Ao final, apôs cumprimentar todos os presentes, o ministro dialogou com
o Dr. Mares e com o Dr.Pinaud, ocasião em que expressou a sua impressão pessoal
de que atos demarcatõrios poderiam ser considerados normativos, cabendo, porta.!!_
to, a interpelação de sua inconstitucionalidade junto ao Supremo.
Os Yanomamis, juntamente com os demais indios mobilizados pelo CIMI, en
centraram-se tambem com o senador Nelson Carneiro, Presidente do Congresso Nacio
nal, que afirmou estar o Poder Legislativo ã disposição dos povos indigenas em
sua luta po~ seus direitos. Ainda no dia 13, os Yanomami foram recebidos pelo De
putado Nelsom Jobim que foi por eles alertado dos.intentos do governo de Roraima.
Como Presidente da Cpmissão de Constituição e Justiça da Câmara, solicitou a vi
gilãncia dos represHtantes do Núcleo, Inesc e CCPY presentes, para que diante da
eventual apresentação de projetos inconstitucionais,º. avisassem para que a Co
missão pudesse atuar. Convidou Davi para retornar a Bras1lia e fazer-se ouvir p~
lo plenãrio da Comissão nessa eventualidade.
No dia 14, os Yanomami participaram de passeata promovida pelo CIMI ate
o Palãcio do Planalto, em cuja porta deixaram documénto escrito exigindo a reti
rada dos invasores de suas terras. No dia seguinte, Ari e Geraldo retornaram a
Goiania e Davi, Karera e José embarcaram para Boa Vista, de onde se dirigiram pa
ra as suas respectivas aldeias.
4. Avaliação Preliminar
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Ainda não possível dispor de uma avaliação definitiva dos resultados
da vinda dos Yanomamis a Brasilia. Mesmo assim, hã motivos suficientes para uma
avaliação positiva dos contatos havidos. Inicialmente, pode-se destacar a impo!_
tância pedagÕgica para os indios, que tiveram uma ideia mais clara sobre as ins
tancias de poder que poder~o influenciar no sentido de soluç?es para os seus pro
blemas. Eles ficaram tambêm muito satisfeitos com os documentos obtidos. Apesar
das dificuldades decorrentes da duplicidade e intensidade da programação, pud!
ram sentir o crescente apoio de que dispõem para a continuidade da sua luta.
Quanto ãs
audiências,
destaca-se o ineditismo das visitas ao Procurador
.
.
Geral da República e ao Presidente do Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, tivemos a noticia de que o Procurador ficou muito bem impressionado com a vj_
sita e de que o Ministério Publico entrarã com uma ação declaratõria de posse re
ferente ã totalidade do territõrio Yanomami. Foi particularmente importante a au
diência com o Ministro Nêri da Silveira, que demonstrou uma abertura nunca antes
conseguida no Supremo para a questão ind1gena. As s~as declarações revelaram uma
h
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disposiç~o maior da Corte Constitucional em assumir as suas atribuições
instit~
cionais. O comfntãrio feito ao Dr. Marés reforçou a opinião endossada pelo Nücleo
soure o cabimento de uma ação direta de inconstitucionalidade contra os atos d~
marcatõrios da ãrea Yanomami. No entanto~ a apresentação dessa ação requererã um
grande esforço de articulação pol1tica junto ãs instancias constitucionalmente ap
tas a provocarem judicialmente a Corte Suprema, alem de estreito entrosamento com
a iniciativa jã anunciada pelo Ministério Publico.
Finalmente, os contatos no Congresso Nacional permitiram o estabelecimen
to de uma estratégia de defesa preventiva contra os intuitos inconstitucionais
do governo de Roraima. Assim, os objetivos almejados pelo Núcleo e pela CCPY com
a programação da visita dos Yanomamis a Brasilia foram plenamente atingidos.
As
despesas decorrentes dessa mobilização foram divididas entre o NScleo, a CCPY e a
Diocese de Roraima.
Brasilia, DF, 12 de Outubro de 1989 •
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