
INDEfINICÃO DA POLiTitA INDIGENISIA DO 
GOVERNO COLLOR ACELERA GENOCiDIO YANOMAHI 

Passados os cem primeiros dias'do Governo Collor, v~rifica-se 
que sua a,ão indigenista nesse período significou a continuidade 
do genocídio ~anomami, da violincia contra os povos indígenas - em 
Roraima, mais dois Makuxi foram assassinados em junho - e a total 
paralisação dos processos de demarcaçio das terras indígenas. As 
duas tlnicas medidas conhecidas ati o momento, a dinamitaç:~o das 
pistas construídas clandestinamente no território ~anomami e a mi 
nuta de· um decreto que reformula o p r oc e s s o para demarcaç:ão de 
terra, s~o mostras de que nada mudou na política governamental pa 
ra com os povos indígenas. 

A d~ci~iu d~ dinarnit~r ~s pistas nio passou de golpe publici 
tirio; o próprio Cimi denunciou na ipoca a medida como inócua. Pa 
ra que essa providincia tivesse eficicia, seria necess,rio, antes 
de qualquer coisa, a retirada de todos os garimpeiros do territó 
rio indígena como determinou medida liminar da Justiça Federal e a 
revogaçio dos dois decretos do ex-presidente Sarne~ que nele cria 
ram duas reservas garimpeiras. A omiss~o do governo Collor frente 
a esse problema o coloca como co-respons~vel pelo genocídio ~ano 
mami. 

A primeira reda,io do decreto que reformula o processo admi 
nistrativo para demarcaç~o, enviada pela Presidincia da Funai ao 
ministro da Justi~a na semana passada, ~ uma simples repetiiio da~ 
normas demarcatória~ prev1mtas no Decreto''º 76.999, editado pelo 
general Ernesto Geisel em 1976 e que prevaleceu at~ 1983. 

Apesar de o texto do decreto nio prever a existincia de um 
Grupo de Trabalho Interministerial e nem centrar a decisio sobre 
as d~marca~5es nos ministros de Estado, nio se prop5e a participa 
çio dos povos indígenas no processo. De acordo com o parigrago 12 
de artigo 231 da Constitui~io, sio os usos, costumes e tradiç:5es 
dos índios o critirio fundamental para a definição das terras in 
dígenas. Al~m disso, a minuta submete a demarcatio ao arbítrio do 
presidente d~ Funai, contrariando a Constituiião que afirma ser 
ela dever da,administraç:io federal, que não pode depender da deci 
sio voluntiria do respons~v~l pelo órgão indí~enista governamen 
t a 1 . 

Busca-se, neste momento, dFsviar a alen~~o d~ opinião p~blic~ 
com quest5es secund~rias, como a d~stina~io da Funai ~ a demissio 
de seus funcion~rios. A falta de explicitaçio de uma política· in 
digenista significa, na pritica, uma conduta contra os povos indí 
genas. 

Brasilia, 11 de julho de 1990 
Cimi - Conselho Ind~genista Hission~rio 


