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Yanomami do Brasil 
 
Realizado por: Terry Turner (presidente), Bruce Albert, Jason Clay, Alcida Ramos, Stephan Schwartzman, 
Anthony Seeger (membros da conselho), Claudia Andujar, Manuela Carneiro da Cunha, Davi Kopenawa 
Yanomami (assessores).  
 
Com base neste relatorio, a Associacao Americana de Antropologia determinou seu plano de acao com 
relacao a situacao Yanomami no encontro realizado em Washington, D.C., em 12 de maio de 1991.  
 
I. INTRODUCAO: O ENVOLVIMENTO DA ASSOCIACAO.  
 
A Associacao Americana de Antropologia e uma organizacao de pesquisadores, professores e 
profissionais envolvidos com cultura e diferencas culturais. A capacidade de um grupo de definir seus 
significados e valores culturais e de viver de acordo com eles constitui um direito humano fundamental. 
Quando os direitos legais e sociais de um povo ou a sua auto-definicao em termos culturais lhes sao 
negados; quando o modo de vida deste povo ou mesmo sua existencia fisica sao ameacados em funcao 
de diferencas culturais, esta associacao passa a ter preocupacoes legitimas e se ve no dever de se 
manifestar contra tais abusos, onde quer que estes ocorram. 
 
Agindo de acordo com tal principio, esta associacao tem manifestado repetidas vezes sua preocupacao 
diante das tentativas do Governo Federal brasileiro de se isentar da responsabilidade de protecao do 
bem-estar, das terras e recursos, e da integridade social de suas nacoes indigenas, e de implementar 
medidas economicas, politicas e militares incompativeis com estas responsabilidades (AAA resolucoes 
1970, 1978, 1979a). Recentemente, o interesse desta associacao na questao do tratamento dado aos 
povos indigenas do Brasil, tem se voltado mais e mais para o drama dos Yanomami, habitantes do 
estado de Roraima e do norte do estado do Amazonas (AAA resolucoes 1979b; AAA 1990a, carta do 
Fundo de Defesa do Meio-Ambiente a Sub-Secretaria de Estado para Questoes da America Latina; AAA 
1990b, carta resumo ao presidente Bush). 
 
II. O COMPROMISSO E O TRABALHO DA COMISSAO.  
 
Durante os ultimos dez anos, o governo brasileiro nao apenas intensificou continuamente a politica 
contra a qual esta associacao tem se manifestado atraves de resolucoes e memorandos, como tambem 
deixou de tomar medidas efetivas para reduzir os efeitos profundamentes destrutivos e nocivos de tal 
politica entre os Yanomami. Alem disso, o governo brasileiro tem agido de forma a impedir que outros 
(missoes religiosas, lideres de povos indigenas, organizacoes civis, medicos, estudiosos do meio-
ambiente e antropologos) tenham acesso ou prestem assistencia aos Yanomami, e tem levado a niveis 
extremos a ma-representacao dos interesses indigenas. Os efeitos cumulativos de tal politica trouxeram 
os Yanomami do Brasil, hoje, a beira da extincao fisica, social e cultural. 
 
Por volta de 1990, a devastacao do meio ambiente, da saude, da organizacao social e cultural dos 
Yanomami, particularmente em Roraima e cada vez mais no estado do Amazonas, atingiu tal escala e 
intensidade, que o procurador geral da Republica a descreveu como "genocida" (Aragao 1990:27). 
Diante da gravidade da situacao e da insistencia do governo brasileiro em manter suas politicas 
genocidas, o presidente desta associacao decidiu em medida extraordinaria, apontar uma Comissao 
Especial de Investigacao a fim de manter o conselho executivo informado sobre a atual situacao dos 
Yanomami e recomendar medidas adequadas a serem adotadas pela associacao (AAA 1990c; 



documento 90.134 estabelecendo a comissao). O papel da comissao seria o de investigar 
especificamente os Yanomami do Brasil, considerando-se as muitas e importantes diferencas entre a 
situacao destes ultimos e a dos Yanomami da Venezuela, e ainda a maior gravidade da situacao dos 
primeiros. 
 
Terry Turner foi apontado presidente da comissao com autoridade para indicar outros cinco membros. 
Bruce Albert, Alcida Ramos, Jason Clay, Stephan Schwartzman e Anthony Seeger foram escolhidos e 
colocaram-se a disposicao. Turner tem realizado pesquisas e trabalhos de apoio com populacoes 
indigenas do Brasil e esta atualmente no departamento de antropologia da Universidade de Chicago. 
Bruce Albert e Alcida Ramos sao antropologos que dedicaram-se ao trabalho com os Yanomami do Brasil 
e tem se mostrado seus defensores mais fieis. Ambos encontram-se hoje na Universidade de Brasilia. 
Jason Clay realizou pesquisa antropologica no Brasil e atualmente dirige alguns projetos do Cultural 
Survival na Amazonia brasileira. Stephan Schwartzman trabalhou como antroplologo entre indios 
brasileiros e atualmente dirige os projetos do Fundo de Defesa do Meio-Ambiente referentes a 
Amazonia. Anthony Seeger e curador do departamento de Folklife Programs do Instituto Smithsonian. 
Alem de ter conduzido pesquisa antropologica entre os indios da Amazonia, Seeger lecionou durante 
varios anos no Brasil e desempenhou papel importante nas atividades de defesa do indio. Manuela 
Carneiro, ex-presidente da Associacao Brasileira de Antropologia (ABA) que, durante seu mandato 
realizou inumeras medidas pro-Yanomami e outros povos indigenas do nordeste da Amazonia; Claudia 
Andujar, diretora da Comissao para a Criacao do Parque Yanomami (CCPY), principal associacao 
especificamente voltada aos Yanomami; e Davi Kopenawa Yanomami, chefe politico e principal porta-
voz dos Yanomami brasileiros, que se dipos a participar do comite como conselheiro especial. 
 
No inicio de fevereiro de 1991, Turner viajou a Brasilia, Manaus (onde o ministro da Saude convocou 
uma reuniao para discutir o novo projeto de assistencia medica aos Yanomami) e a Boa Vista (capital do 
estado de Roraima onde encontra-se a maioria dos Yanomami e onde a situacao destes revela-se mais 
desesperadora) a fim de entrevistar o maior numero possivel de pessoas envolvidas, e de obter de 
primeira-mao um quadro realista da situacao. A lista dos entrevistados inclui: Aurelio Rios, da 
Procuradoria Geral da Republica, entrevistado em Brasilia; Ana Valeria e Sergio Leitao, do Nucleo de 
Direitos Indigenas, tambem em Brasilia; Claudia Andujar, diretora do Comissao para a Criacao do Parque 
Yanomami (CCPY), entrevistada em Manaus e em Boa Vista; Carlo Zacquini, da Missao Medica Catolica 
de Catrimani, tambem em Manaus e em Boa Vista; e em Boa Vista, Dom Aldo Mongiano, Bispo da 
cidade; Gorette Selau, medica colaboradora da CCPY; Oneron Pithan, ex-diretor de servicos medicos da 
FUNAI em Roraima, que recentemente assumiu o cargo de superintendente da SUCAM em Roraima; 
Glenio da Costa Alvarez, superintendente regional da FUNAI em Roraima; Maria Aparecida da Silva, 
medica atualmente trabalhando com a FUNAI; varios medicos, enfermeiros e pacientes Yanomami da 
Casa do Indio de Boa Vista; e Davi Kopenawa, o lider Yanomami. Todos cooperaram imensamente. Os 
funcionarios da CCPY em Boa Vista prestaram ajuda inestimavel organizando encontros, providenciando 
transporte e guias e tornando acessiveis as ultimas publicacoes e documentos da organizacao (CCPY 
1989, 1990, 1991a, 1991b, 1991c). 
 
As longas conversas entre Turner e Bruce Albert, um dos membros da comissao, revelaram-se 
extremamente esclarecedoras. Albert nao apenas colocou Turner a par de suas experiencias com os 
Yanomami, como ainda contribuiu diretamente na investigacao viajando a Boa Vista logo apos a visita 
de Turner, dando continuidade a discussao com Davi Yanomami e outros membros da CCPY. Albert e 
Alcida Ramos forneceram copias de inumeros textos recentes e ainda nao-publicados sobre a situacao 
dos Yanomami, que revelaram-se de grande importancia para este relatorio (Albert n.d.1, n.d.2. n.d.3; 
Ramos n.d.1, n.d.2). Significativa contribuicao veio ainda do Centro Ecumenico para Documentacao e 



Informacao (CEDI) em Sao Paulo, o qual colocou a disposicao de Turner seus extensos arquivos de 
recortes de jornal, fotografias, documentos do governo e de grupos de apoio, assim como suas proprias 
publicacoes e as da Acao pela Cidadania, organizacao de pesquisa e de defesa dos direitos humanos, da 
qual participa o CEDI, e que juntamente com este ultimo, constitui a mais importante e completa fonte 
sobre a historia recente e o atual estado da crise Yanomami (Acao pela Cidadania 1989, 1990; CEDI 
1989). Carlos A. Ricardo, diretor do grupo de trabalho com populacoes indigenas do CEDI tambem 
prestou auxilio inestimavel a Turner ao indicar pessoas que deveriam ser entrevistadas, organizando 
encontros, procurando e copiando documentos e localizando fontes de informacao. 
 
Turner encontrou-se com Davi Kopenawa Yanomami e com Claudia Andujar em Nova York, no dia 19 de 
abril, para discutir as linhas gerais deste relatorio e as novas medidas do presidente Collor referentes 
aos Yanomami, anunciadas naquele mesmo dia. Na versao final do relatorio, foram levados em 
consideracao os resultados desta discussao, a avaliacao das medidas de Collor do dia 19, realizada por 
representantes das associacoes civis mais importantes do Brasil e pelos consultores deste comite, e 
ainda os comentarios de todos os membros da comissao a respeito da versao original do relatorio. 
 
III. A CATASTROFE YANOMAMI: RESUMO DA HISTORIA DESDE 1979 ATE O PRESENTE.  
 
Em 1985, os Yanomami do Brasil totalizavam aproximadamente 10 mil individuos (9.910 segundo o 
censo conduzido pela FUNAI naquele ano). Divididos em 125 comunidades, os Yanomami ocupavam 
ativamente uma area de 9.411.108 hectares extendendo-se por cerca de 1.000 kilometros ao longo da 
fronteira do Brasil com a Venezuela. A extensao desta area foi oficialmente reconhecida pela FUNAI que, 
naquele ano, apresentou proposta definindo ou delimitando esta area, como um primeiro passo no 
sentido de demarca-la e declara-la oficialmente pertencendo aos indios (FUNAI 1985, portaria 1817/E). 
Naquela epoca os Yanomami incluiam-se ainda entre os povos habitantes das regioes mais distantes da 
Amazonia brasileira, com os quais se havia estabelecido pouco contato. Eram considerados os maiores 
entre estes povos, tanto em termos de populacao como de extensao do territorio. Grandes depositos de 
ouro e cassiterita, entretanto, foram descobertos em suas terras, tornando a demarcacao oficial de seu 
territorio uma questao urgente. 
 
A proposta da FUNAI de 1985 para interditar a area Yanomami baseou-se num estudo completo 
realizado por especialistas do CCPY, sobre a distribuicao da ocupacao Yanomami, o uso do territorio e 
suas necessidades de subsistencia. A proposta representou uma vitoria para as forcas que lutavam pela 
criacao de um parque Yanomami no Brasil, incluindo Davi Kopenawa, associacoes civis brasileiras como 
a Comissao para a Criacao do Parque Yanomami (CCPY), o Centro Ecumenico para Documentacao e 
Informacao (CEDI) e o Nucleo pelos Direitos Indigenas (NDI), associacoes civis estrangeiras como o 
International Work Group in Indian Affairs (IWGIA), o Anthropological Resource Collective (ARC), o 
Indian Law Resource Centre (ILRC), a OXFAM, o Survival International e o Cultural Survival, e os 
antropologos brasileiros e estrangeiros, tanto individualmente como atraves de suas associacoes 
profissionais (sobre a luta pela criacao do parque Yanomami neste periodo, ver Ramos e Taylor 1979 e 
especialmente Albert e Zacquini 1979). Contra as forcas Yanomami sobrepunham-se interesses 
economicos privados e militares, identificados com a ditadura militar estabelecida apos o golpe de 1964, 
interesses estes ainda presentes no regime democratico estabelecido em 1984. Apesar da mudanca 
formal do regime, tais interesses guiaram questoes identificadas pelo governo como sendo de 
"seguranca nacional". A politica indigenista, especialmente a referente a Amazonia e as areas de 
fronteira do norte, pouco ocupadas, foi considerada uma questao de "seguranca nacional". 
 



De acordo com a visao dos governos militares dos anos 60 e 70, os povos indigenas representavam 
"quistos etnicos" que deveriam ser "extraidos" do seio da nacao ou assimilados por esta (a metafora e 
de autoria de uns dos expoentes da politica indigenista militar, gal. Bandeira de Mello, no inicio da 
decada de 70). "Seguranca nacional", segundo os militares, pressupunha a "posse do territorio 
nacional", o que por sua vez implicava a ocupacao da Amazonia por brasileiros e seu desenvolvimento 
de acordo com os interesses economicos privados nacionais e estrangeiros. As nacoes indigenas da 
Amazonia representavam obstaculos a estes objetivos primordiais do pais. A propria existencia de tais 
comunidades autonomas, nao assimiladas culturalmente e em controle de terras e recursos valiosos, era 
e continua sendo ate hoje incompativel com a nocao militar de "seguranca nacional". 
 
Os Yanomami, sendo a maior nacao indigena relativamente isolada e nao assimilada da Amazonia, 
habitando o mais extenso territorio, situado na maior e mais estrategicamente delicada area de 
fronteira e contendo os mais valiosos depositos minerais (ouro e cassiterita) alem de reservas de 
madeira, tornaram-se um alvo prioriatario nos planos de "extracao" dos militares. Desta forma, estes 
ultimos e seus aliados politicos, as grandes empresas mineradoras, realizaram todos os esforcos 
possiveis para impedir a criacao do parque ou reserva Yanomami.1 Para este fim, em 1979 a Secretaria 
Geral do Conselho de Seguranca Nacional (SG/CSN) formulou um projeto dividindo o territorio 
Yanomami em 21 "areas indigenas" descontinuas, incluindo a maioria mas nao a totalidade das aldeias 
Yanomami existentes, e excluindo o territorio entre estas areas, tradicionalmente utilizado pelos 
Yanomami. As 21 "areas indigenas" revelaram-se muito pequenas para as atividades tradicionais de 
subsistencia dos Yanomami, tais como a caca e coleta, ou mesmo as atividades sociais culturalmente 
essenciais, como as visitas entre aldeias para fins rituais e matrimoniais. A resolucao de 1979 da AAA 
protestando contra este projeto foi uma das inumeras manifestacoes de antropologos e de grupos de 
defesa dos direitos humanos, que resultaram na nao adocao das medidas. A proposta da FUNAI de 1985 
de demarcar a area total Yanomami pareceu consumar a vitoria da coalisao de forcas que impedira a 
realizacao do projeto de natureza militar de 1979. 
 
Entretanto, neste caso, as aparencias enganaram. A coalisao de interesses economicos privados e 
militares que governara o pais apos o golpe de 1964, tornara o "desenvolvimento" da Amazonia uma de 
suas maiores prioridades. "Desenvolvimento", segundo as politicas implementadas na Amazonia pelas 
forcas economicas do regime militar, significava ocupacao da terra em grande escala, criacao de gado e 
exploracao de recursos, em detrimento dos direitos e do bem-estar das populacoes indigenas 
habitantes da area, das comunidades locais de brasileiros e do meio-ambiente. As forcas armadas, 
representadas no Conselho de Seguranca Nacional (CSN), entendiam os avancos dos indigenistas e das 
forcas populares, em especial a proposta de janeiro de 1985 de criacao do Parque Yanomami, como 
uma objecao fundamental a ideia de desenvolvimento nacional e ao controle da politica de 
desenvolvimento nacional. Tais forcas organizaram o contra-ataque elaborando um projeto que lhes 
garantia o controle sobre 20% da area norte do pais, ou seja, a area da Amazonia ao longo da fronteira 
brasileira, que contem 25% das populacoes indigenas do Brasil (56 nacoes indigenas diferentes, 
totalizando uma populacao de 53.700). Este projeto, denominado "Calha Norte", foi secretamente 
aprovado pelo presidente Sarney no dia 19 de junho de 1985. O projeto so foi anunciado um ano mais 
tarde, e seu conteudo e extensao jamais foram apresentados em detalhes. O projeto visava 
explicitamente a ocupacao economica e militar da regiao de fronteira e a reformulacao da politica 
indigenista na area, para que fossem controlados os interesses de "seguranca nacional", assim definidos 
pelo secretario geral do Conselho de Seguranca Nacional (CSN). 
 
As autoridades militares atualmente no comando da regiao abriram a area para os garimpeiros 
interessados na exploracao de ouro e cassiterita. Em agosto de 1987 iniciou-se uma verdadeira invasao 



de garimpeiros no territorio Yanomami. No mesmo mes, o governo suspendeu o acordo em andamento 
com a Comissao para Criacao do Parque Yanomami, acordo este que permitia que a equipe medica da 
comissao realizasse um programa de saude publica entre os Yanomami, e expulsou a missao medica 
catolica da aldeia de Catrimani. A expulsao seguiram-se as primeiras mortes de Yanomami por 
garimpeiros: quatro indios foram mortos e seus corpos dilacerados para instaurar um clima de terror. A 
FUNAI e os militares advertiram que todos os individuos de fora da regiao (le-se nao garimpeiros) 
deveriam deixar a area "para sua propria seguranca". Antropologos foram igualmente proibidos de 
entrar na regiao. Nenhum membro da equipe medica e nenhum antropologo achava-se envolvido em 
qualquer incidente do conflito, e nenhum esforco foi feito para impedir a entrada daqueles reais 
responsaveis pelos crescentes atos de violencia: os garimpeiros. Esta expulsao "selecionada" serviu 
apenas para romper o contato entre os Yanomami e seus defensores, e para evitar que noticias sobre os 
acontecimentos chegassem ao resto do mundo. 
 
No dia 13 de setembro de 1988 foi anunciada a decisao interministerial de numero 160, que 
fragmentava as terras Yanomami em areas diminutas, separadas entre si por "corredores" que 
permitiriam livre acesso as areas de mineracao aos garimpeiros que, nesta altura, totalizavam numero 
muito maior. Esta decisao assemelhava-se em alguns pontos a proposta de 1979 para a criacao de 21 
"areas indigenas" Yanomami, no entanto continha inumeros aspectos diferentes e ainda piores. A 
medida dividia o territorio Yanomami em 19 (ao inves de 21) "ilhas" descontinuas e transformava 70% 
do territorio em duas "Florestas Nacionais" e em um "Parque Nacional". Este decreto foi apresentado 
como lei, embora nem os proprios Yanomami e nem o Congresso Nacional houvessem sido consultados, 
como manda a Constituicao. Este documento foi seguido apenas dois meses depois por uma segunda 
decisao interministerial (numero 250) substituindo a primeira (160). A segunda repetia todos os pontos 
principais da decisao anterior, tais como a divisao do territorio Yanomami em areas descontinuas, 
porem trazia uma questao crucial: a descaracterizacao do "Parque Nacional" e das "Florestas Nacionais" 
- que continham 70% da area originalmente reconhecida como nacao Yanomami - como terras 
indigenas, sob o controle dos Yanomami. Tamanha mudanca trazia a luz os propositos reais de tais 
entidades enganosas: a expropriacao da maior parte do territorio Yanomami. 
 
A ameaca eminente colocada pelo projeto "Calha Norte" as populacoes indigenas brasileiras, e o terrivel 
exemplo do que estava ja ocorrendo com os Yanomami em consequencia da invasao de seus territorios 
pelos garimperos - encorajados pelo Governo Federal - levou a mobilizacao de indigenistas e de forcas 
democraticas exigindo da nova Constituicao, elaborada em 1988, lugar de destaque para os direitos das 
nacoes indigenas. Esta campanha, com a importante participacao de nacoes indigenas brasileiras como 
a Kayapo, e a Uniao das Nacoes Indigenas (UNI), foi bem-sucedida: obteve-se um excelente quadro de 
salvaguardas constitucionais dos direitos dos indios. O artigo 231 da nova Constituicao de 5 de outubro 
de 1988 define "terras indigenas" como a area total necessaria para a subsitencia fisica e cultural dos 
indios, e preve a protecao de seu meio-ambiente. Preve ainda que qualquer exploracao de minerios no 
territorio indigena deve antes ser aprovada pelo Congresso Nacional e pelas comunidades nativas 
afetadas. O artigo continua, explicitamente diferenciando terras indigenas das areas nas quais o Estado 
possa estimular a orgnizacao de atividade mineradora ou dar prioridade a este tipo de atividade sobre 
outras. 
 
Estas provisoes tornaram claramente inconstitucionais as decisoes interministeriais 160 e 250 - que 
dividiam a nacao Yanomami em areas muito pequenas para conter as comunidades nativas - e tambem 
a politica do governo de encorajar a expropriacao da terra e dos recursos Yanomami pelos garimpeiros 
invasores, ambas medidas conduzidas sem que fosse consultada a populacao nativa envolvida e nem o 
Congresso Nacional. Quando questionado sobre o problema, o general no comando do Conselho de 



Seguranca Nacional (CSN) afirmou sucintamente: "a Constituicao nao se aplica na area do projeto Calha 
Norte". Esta declaracao nao poderia ter deixado mais claro que o CSN e as forcas politico-economicas 
por ele representadas encaravam sua propria politica aos povos nativos da regiao do Calha Norte em 
geral, e aos Yanomami em particular, como um desafio a legalidade constitucional e as forcas 
democraticas indigenistas e ambientalistas. Ao mesmo tempo, o CSN lancava falsas acusacoes, 
afirmando que as criticas das associacoes civis e dos antropologos a politica indigenista e ambientalista 
do governo eram influenciadas por interesses estrangeiros que visavam controlar a Amazonia para fins 
proprios, e consequentemente tais criticas representavam uma ameaca a "seguranca nacional" (ABA 
1990). Estas acusacoes foram amplamente repetidas pelo porta-voz do governo e pela imprensa. 
 
Por volta de 1989, cerca de 40.000 garimpeiros haviam invadido o territorio Yanomami. O impacto desta 
invasao foi avassalador. 
 
O garimpo do ouro no territorio Yanomami segue o sistema Placer, que envolve o uso de mangueiras de 
alta pressao e de mercurio: o jato das mangueiras separa as pepitas de ouro da terra enlamacada. O 
resultado sao grandes pocas rasas de agua parada e a poluicao dos riachos e rios pela lama e pelo 
mercurio. As pocas de agua serviram como meio ideal para a reproducao de mosquitos que trouxeram 
uma epidemia de malaria. Os ruidos das operacoes de mineracao e das constantes decolagens e 
aterrisagens dos pequenos avioes ao longo das minas afastou a caca da qual os Yanomami dependem 
para a sobrevivencia, enquanto que a poluicao dos rios matou ou afastou os peixes. Em alguns casos, as 
rocas de algumas comunidades foram destruidas pelas atividades de garimpo; frequentemente a 
populacao se encontra muito doente ou enfraquecida para cuidar das rocas. A ma-nutricao e 
generalizada entre as comunidades, agravando significativamente os efeitos das doencas e aumentando 
a taxa de mortalidade infantil. Muitos Yanomami viram-se obrigados a pedir comida para os 
garimpeiros, o que, entretanto criou novos problemas. Os produtos alimenticios industrializados 
fornecidos pelos garimpeiros, com os quais os Yanomami nao estavam acostumados (arroz branco, 
acucar, enlatados), mostraram-se de dificil digestao e inadequados para a dieta nativa. Em muitos casos 
tais produtos causaram desordens intestinais, agravando os problemas de saude e de alimentacao. A 
ingestao de mercurio atraves da agua e dos peixes dos riachos poluidos e enorme, mas pouco se sabe 
sobre seus efeitos. 
 
O impacto mais devastador da invasao dos garimpeiros no territorio Yanomami foi sem duvida a 
epidemia de malaria que atualmente esta matando comunidades Yanomami inteiras. Muitas aldeias da 
parte central do territorio ja perderam todas as criancas e velhos, enquanto que o indice de natalidade e 
praticamente nulo e o de mortalidade atingiu 15%. Em algumas comunidades desta area, como Paapiu e 
Surucucus, ja examinadas por equipes medicas, mais de 90% da populacao encontra-se infectada com 
um ou mais tipos de malaria, na maioria dos casos o tipo falciparum, letal. A epidemia de malaria 
resultou diretamente do alagamento de grandes areas pelo sistema de garimpo utilizado. As pocas rasas 
de agua parada sao ambientes ideais para a reproducao do mosquito da malaria. A epidemia, 
entretanto, espalhou-se rapidamente pelas areas distantes do garimpo. Em abril de 1991, Alcida Ramos 
relatou um indice assustadoramente alto de incidencia de malaria: 114% das amostras de sangue 
retiradas num periodo de 20 dias, entre uma populacao Sanuma, na extremidade norte do territorio 
Yanomami, no Rio Auaris, acusavam a doenca (151 casos de malaria entre uma populacao de 133 
habitantes). 71% dos casos era do tipo falciparum (Ramos n.d.2). 
 
Apesar do crescimento da epidemia, a FUNAI nao tomou nenhuma providencia para aumentar sua 
reduzida equipe medica do campo, e em 1989 suspendeu toda e qualquer assistencia medica nas areas 
Yanomami. As centenas de Yanomami pacientes de malaria internados na Casa do Indio - instituicao 



medica mantida pela FUNAI em Boa Vista - e as condicoes de higiene e alimentacao extremamente 
precarias do local, foram revelados numa reportagem publicada em novembro de 1989. Este artigo, que 
o governo brasileiro tentou em vao esconder, trouxe indignacao por parte dos brasileiros e de 
habitantes de outros paises. A Acao pela Cidadania tambem realizou uma inspecao e publicou um 
importante relatorio sobre as condicoes de saude dos Yanomami naquele momento (Ramos 1989; Acao 
pela Cidadania 1989). Forcado pela mobilizacao da opiniao publica internacional, o governo brasileiro 
lancou um projeto de emergencia de assistencia medica aos Yanomami, que durou do inicio de janeiro a 
meados de fevereiro de 1990. Este projeto (Plano Emergencial de Atencao a Saude Yanomami, ou PEAS) 
foi ineficiente desde o inicio devido a falta de transporte (especialmente avioes pequenos e 
helicopteros), o que impediu que o plano atingisse dois tercos da populacao alvo. Falta de recursos, de 
equipamentos e de equipe medica tambem comprometeram os resultados do projeto nas areas onde se 
conseguiu alcancar (Ministerio da Saude 1990a). 
 
O projeto, no entanto, foi bem-sucedido no tratamento de muito casos de malaria e outras doencas, e 
forneceu os primeiros dados sistematicos sobre as condicoes gerais de saude dos Yanomami de 
Roraima. Segundo estes, aparentemente cerca de 20% do total da populacao Yanomami havia contraido 
malaria especialmente a de tipo falciparum; 70% da populacao apresentava doencas respiratorias por 
virus; grande parte apresentava desordens gastro-intestinais; constatou-se indices relativamente altos 
de doencas venereas, problemas dentais, oncocercosis e outras doencas de pele, e ainda 10% da 
populacao apresentava casos graves de desnutricao (estes doentes forma internados no hospital de 
campo de Surucucus), (Acao pela Cidadania 1990; Albert n.d.1, n.d.2; Ramos n.d.1). 
 
As condicoes medicas catastroficas do inicio de 1990 pioraram significativamente, de acordo com a 
equipe medica atualmente trabalhando com os Yanomami, entrevistada por Turner em Boa Vista em 
fevereiro de 1991 (CCPY Updates 1990, 1991a). A diminuicao do numero de garimpeiros de 40.000 para 
cerca de 3.000 foi negativamente compensada pelas continuas atividades de garimpo, a nao-
recuperacao das grandes areas alagadas durante as primeiras operacoes, e a epidemia de malaria 
alastrada entre os Yanomami. A opiniao geral era de que os resultados do programa de emergencia do 
inicio de 1990 (PEAS) ja haviam desaparecido, e a epidemia de malaria havia atingido niveis ainda mais 
altos que os registrados no ano anterior. 
 
O Ministerio da Saude reconheceu a gravidade da situacao e juntamente com lideres Yanomami e outras 
associacoes civis envolvidas no caso, desenvolveu um plano excelente abrangendo tanto as 
necessidades medicas imediatas como as de longo-prazo (Ministerio da Saude 1990b). Este plano 
recebeu o apoio de um comite interministerial apontado pelo presidente Collor, e em 11 de abril o 
comite ordenou que o plano do Ministerio da Saude fosse colocado em acao, alocando cerca de 4 
milhoes de dolares para sua execucao (Portaria Interministerial 316, 11 de abril de 1991). Este foi sem 
duvida um passo importante. Deve-se enfatizar, entretanto, que a equipe medica entrevistada por 
Turner em Boa Vista afirmou enfaticamente que toda assistencia medica seria inutil caso os garimpeiros, 
cuja presenca desencadeara a epidemia de malaria e outros graves problemas de saude, nao fossem 
expulsos do territorio Yanomami. 
 
A expulsao dos garimpeiros deve assim constituir prioridade numero um na tentativa de salvar os 
Yanomami. Alem das terriveis consequencias na saude e no meio-ambiente, acarretadas pela invasao 
dos garimpeiros, o clima de desordem e ameaca por eles estabelecido teve efeitos profundamente 
desmoralizantes entre a sociedade Yanomami. O fluxo constante de incidentes com violencia e morte da 
parte dos garimpeiros contra os Yanomami, teve efeito semelhante ao de continuos atentados 
terroristas. Milhares destes garimpeiros cruzaram ilegalmente a fronteira entre o territorio Yanomami 



brasileiro e a Venezuela, provocando incidentes diplomaticos quando expulsos pela Guarda Nacional 
Venezuelana (CCPY Update 1991b). Em alguns casos, comunidades Yanomami inteiras foram forcadas a 
fugir dos ataques ou das ameacas de ataques dos garimpeiros. Estes ultimos frequentemente dirigiam-
se as comunidades Yanomami em busca de comida e/ou de mulheres; os Yanomami contam que nestas 
ocasioes temiam que os garimpeiros usassem de violencia caso nao obtivessem o que desejavam, e 
acabavam por ceder. Na ausencia de protecao policial, muitos Yanomami vivem hoje em permanente 
terror dentro de suas proprias aldeias. Vale notar que houve pouquissima resistencia armada ou 
violencia por parte dos Yanomami contra os garimpeiros. 
 
A maior parte dos garimpeiros foi trazida ao local e tem sido abastecida por avioes. Um grande numero 
de pistas de pouso clandestinas, que nao obedecem aos requisitos exigidos pela Forca Aerea Brasileira 
(FAB), foram construidas, algumas delas vizinhas as aldeias Yanomami (um mapa preparado pela Policia 
Federal em 1990 indica a existencia de 104 destas pistas, e uma vez que elas continuam a ser 
construidas, nesta altura totalizam numero muito maior). Existem ainda rumores de que estas pistas de 
pouso estao sendo usadas tambem por traficantes de drogas, por localizarem-se convenientemente 
entre os centros de preparacao de cocaina na Colombia e a costa brasileira, um importante centro de 
distribuicao. Em alguns casos, pistas de pouso construidas pela FUNAI, pela FAB ou pelos missionarios, 
tem sido abertamente utilizadas pelos garimpeiros. Em julho de 1989, o procurador geral da Republica 
solicitou ao tribunal um mandato de fechamento destas pistas de pouso clandestinas, que foi concedido 
em dezembro daquele ano. Durante os anos de 1990 e 1991, a Procuradoria Geral da Republica, atraves 
da Policia Federal, conseguiu fechar algumas destas pistas de pouso, e em janeiro de 1991 iniciou-se o 
confisco das aeronaves encontradas nestas pistas (cerca de 25 pistas foram fechadas no inicio de 
fevereiro). 
 
As infrutiferas tentativas do presidente Collor de eliminar as pistas de pouso do territorio Yanomami 
ilustram a continua inabilidade da presidencia da Republica em agir de acordo com a Constituicao na 
regiao norte da Amazonia, e particularmente na area Yanomami. Logo apos sua posse em marco de 
1990, Collor visitou o territorio Yanomami na companhia de seus principais assessores. Sensibilizado 
pelo caos e destruicao estabelecidos entre os Yanomami pelos garimpeiros (e obviamente 
impressionado pelas demonstracoes de apoio aos Yanomami durante sua viagem a Europa logo antes da 
posse), o presidente ordenou que a Forca Aerea Brasileira dinamitasse as pistas de pouso ilegais. Um 
plano ineficiente foi elaborado, o qual previa a destruicao de apenas 73 das 91 pistas ilegais em 
operacao. Destas, somente 30 forma incluidas na fase inicial da operacao, e das 30 somente 13 foram 
realmente destruidas antes da suspensao das operacoes devido ao inicio da estacao das chuvas. Muitas 
destas pistas foram rapidamente consertadas e postas em uso novamente. 
 
Cumprindo ordens da Procuradoria Geral da Republica, a Policia Federal prendeu e expulsou alguns 
garimpeiros do territorio Yanomami durante os anos de 1990 e 1991. Os garimpeiros expulsos 
constituem somente uma pequena parcela dos milhares ali presentes, e alem disso, a falta de recursos, 
e de pessoal equipado transformou os trabalhos da policia em esforcos inuteis. Entretanto, juntamento 
com a destruicao das pistas de pouso e com o fato de muitos dos garimpeiros nao encontrarem mais 
ouro suficiente para justificar a dura vida nas selvas de Roraima, as acoes da policia desencorajaram a 
permanencia de muitos no local. O numero de garimpeiros na nacao Yanomami caiu drasticamente de 
cerca de 40.000 em 1989 para talvez 3.000 no inicio de 1991. 
 
Estes resultados sao obviamente significativos, porem os numeros enganam em varios aspectos. Os 
37.000 garimpeiros que abandonaram o local apos a explosao das pistas de pouso eram na sua maioria 
iniciantes, trabalhadores agricolas pobres da regiao nordeste, que rumaram para Roraima em busca da 



sorte grande ao ouvirem as noticias sobre o ouro. Quando ocorreram as explosoes e as prisoes, muitos 
ja estavam decididos a partir, pois a estacao das chuvas tornava o abastecimento por via aerea 
extremamente dificil. Os 3.000 restantes, por outro lado, sao profissionais experientes que conhecem o 
oficio e que nao pretendem abandonar o trabalho na area. Do ponto de vista destes garimpeiros 
profissionais, a principal consequencia das acoes policiais foi "a limpeza" da area de competidores 
iniciantes. 
 
A FUNAI nada fez contra o desmembramento e a expropriacao da area Yanomami, e nem para impedir a 
invasao ou proteger os indios dos garimpeiros. Pelo contrario, a FUNAI colaborou ativamente com a 
politicas do Governo Federal e Estadual que promoviam a exploracao do territorio Yanomami por 
garimpeiros, especialmente durante o mandato de Romero Juca Filho (de maio de 1986 a setembro de 
1988). Quando Juca Filho deixou a presidencia da FUNAI para tornar-se o primeiro governador 
(apontado pelo governo) do entao recente estado de Roraima, continuou a servir os interesses dos 
garimpeiros e o projeto "Calha Norte" do Governo Federal, em detrimento dos Yanomami. 
 
Em julho de 1989, como governador de Roraima, Juca Filho estabeleceu o projeto "Meridiano 62", que 
criava "Reservas de Garimpo" dentro das areas de "Florestas Nacionais", arrancadas do territorio 
Yanomami pelas portarias 160 e 250 do Governo Federal no ano anterior. A criacao das primeiras 
"Reservas de Garimpo" dentro das chamadas "Florestas Nacionais" na nacao Yanomami deixava obvio o 
proposito destas areas de nomes enganosos: a abertura definitiva do territorio indigena aos 
garimpeiros, cujas atividades extrativas destruiriam a terra tanto do ponto de vista da subsistencia dos 
indios, como da preservacao do meio-ambiente. 
 
Numa tentativa de acabar com a clara violacao da secao 231 na nova Constituicao, o procurador geral da 
Republica iniciou, menos de dois meses depois, em 12 de outubro, uma acao judicial declarando ilegal a 
criacao das "Reservas de Garimpo", "Florestas Nacionais" e do "Parque Nacional" dentro da area 
Yanomami, e requisitando ao Tribunal Federal a restituicao legal do territorio Yanomami em toda sua 
extensao, originalmente reconhecida pelo governo brasileiro em 1985. A acao foi vitoriosa e as reservas 
declaradas ilegais pelo Tribunal Federal em 20 de outubro. 
 
No entanto, esta importante vitoria legal foi misteriosamente anulada tres meses depois, quando o 
chefe da Policia Federal, delegado Romeu Tuma, ignorou ostensivamente a decisao judicial. Tuma 
encaminhou-se a Roraima onde, ao inves de executar o mandato judicial de expulsao dos garimpeiros, 
estabeleceu um "acordo" secreto com os lideres dos garimpeiros. O acordo, segundo Tuma, consistia em 
transferir os garimpeiros das "terras indigenas" para a "Floresta Nacional" dentro da area Yanomami, 
que obviamente incluia as terras indigenas das quais eles haviam sido expulsos. 
 
Quando acusado de ter ignorado a decisao judicial a qual fora enviado para fazer cumprir, Tuma entrou 
em contradicao e negou ter permitido que os garimpeiros permanecessem em qualquer parte da area 
original Yanomami. E no entanto, nada fez para expulsar os garimpeiros, e em menos de duas semanas o 
proprio presidente Sarney criou o primeiro de uma serie de decretos oficializando o "acordo" 
estabelecido entre Tuma e os garimpeiros. Sarney anunciou a nova "Reserva de Garimpo" Uraricoa-
Santa Rosa, que segundo o presidente, encontrava-se fora do territorio Yanomami, embora de acordo 
com os mapas continha 16% de sua area dentro da reserva Yanomami original. Ignorando denuncias da 
ilegalidade patente deste ato, Sarney aumentou a indignacao geral menos de um mes depois, ao 
anunciar outras duas "Reservas de Garimpo": Catrimani-Couto Magalhaes e Uraricoeira, ambas 
totalmente dentro do territorio Yanomami. Desta vez o presidente sequer preocupou-se em alegar que 
as reservas se encontravam fora das terras Yanomami. 



 
Os decretos criando as tres "reservas" (n. 98.890, 98.959 e 98.960) foram publicados no Diario Oficial 
em 26 de janeiro e em 16 de fevereiro respectivamente. Quatro dias depois, em 20 de fevereiro, o 
procurador geral da Republica acusou o presidente Sarney e os quatro ministros que assinaram o 
decreto de cometerem "crime de responsabilidade". O caso ainda estava pendente em 15 de marco, 
quando encerrou-se o mandato do presidente. A conclusao do discurso proferido em 9 de marco pelo 
procurador geral da Republica, comentando o sordido caso das "reservas de garimpo", destacou a 
possivel intervencao desta associacao em defesa dos Yanomami, le-se: 
 
O Ministerio Publico esta disposto a levar este caso ate as ultimas consequencias, mesmo que isto 
signifique a uniao com organizacoes internacionais para que se revele o drama vivido por este povo 
nativo. Como e possivel que no fim do seculo XX sejamos forcados a assistir ao episodio deploravel do 
aniquilamento de uma cultura, de maneira tao barbara e inescrupulosa, para o lucro de alguns poucos e 
atraves da inercia e indiferenca de tantos que juraram obedecer a Constituicao da Republica, mas que 
esmagam-na como se fora uma carta morta? (E.J. Guilherme de Aragao, in Acao pela Cidadania 
1990:27).  
Os esforcos da Procuradoria Geral da Republica e do Supremo Tribunal Federal para que o governo 
brasileiro abandonasse sua politica desonesta de aquiescencia e cumplicidade com a invasao e violacao 
das terras Yanomami, embora louvaveis e construtivos, revelaram-se esporadicos e insuficientes para 
reverter a situacao. Por um lado o nao cumprimento da lei resultou da ausencia de recursos e de 
aeronaves. Entretanto, a propria ausencia possui raizes politicas profundas. Para que o Governo Federal 
brasileiro reunisse os recursos necessarios para cumprir e fazer cumprir as proprias leis, seria preciso, 
antes de mais nada, a vontade politica de confrontar os interesses militares e os de exploracao mineral 
que controlaram a politica indigenista durante o mandato do presidente Sarney e continuam a controlar 
ainda hoje sob o governo Collor. A historia recente da politica indigenista e ambientalista do Brasil 
sugere que este confronto provavelmente so ocorrera face a uma significativa mobilizacao da opiniao 
publica e uma pressao politica feita pelos Estados Unidos e Europa. Um manifesto da Associacao 
Americana de Antropologia podera trazer importante contribuicao para tal mobilizacao. 
 
Bruce Albert, antropologo que trabalha com os Yanomami do Brasil, descreve a situacao destes em 
1990: 
 
...a reducao das terras indigenas norte-amazonicas em beneficio de interesses privados... o isolamento 
politico das reivindicacoes indigenas pela neutralizacao de toda forma de solidariedade externa, a 
sedentarizacao e a deculturacao rapida dos indios da regiao em "colonias indigenas"...este programa de 
expropriacao e etnocidio constitui o essencial da politica indigenista preconizada pelo lobby militar, sob 
os auspicios do Calha Norte, em desprezo da nova Constituicao. [Esta politica] tem um efeito 
particularmente devastador sobre os grupos inigenas relativamente isolados, como ilustra fartamente o 
caso tragico dos Yanomami. As restricoes territoriais, a devastacao ecologica, o choque epidemologico e 
as violencias que estes indios sofreram entre 1987 e 1990 atingiram proporcoes tais que levaram a 
dizimacao de aproximadamente 13% da sua populacao, ou seja, 1.200 a 1.300 pessoas. Como e possivel, 
neste caso, nao considerar a politica indigenista do Calha Norte para os Yanomami como uma estrategia 
de genocidio? (Albert n.d.2: 45 e 46).  
Em 19 de abril de 1991, sob a constante pressao do procurador geral da Republica e do Supremo 
Tribunal Federal, assim como a de varias associacoes civis e dos proprios Yanomami (em abril de 91 Davi 
Kopenawa viajou aos Estados Unidos, onde as denuncias das acoes do governo brasileiro contra seu 
povo foram ouvidas com grande atencao), o presidente Collor finalmente revogou os decretos ilegais de 
seu predecessor - que sequestravam a maior parte das terras Yanomami e dividiam a area restante em 



pequenas ilhas descontinuas. Collor prometeu mais uma vez expulsar os garimpeiros que permaneciam 
nas terras Yanomami (estes decretos foram publicados no Diario Oficial em 21 de abril). Logo antes 
deste anuncio o governo Collor revelou planos de alocar um bilhao de cruzeiros para a implementacao 
do Plano de Assistencia Medica aos Yanomami do Ministerio da Saude (portaria 316 assinada pelos 
ministros Alceni Guerra e Jarbas Passarinho em 11 de abril). 
 
Estes anuncios representam passos positivos, mas seus efeitos sao potencialmente nulos devido a outra 
medida anunciada por Collor na mesma epoca. Ao inves de devolver a terra dividida pelos decretos 
revogados aos Yanomami como um parque indigena demarcado, Collor apenas reestabeleceu, por um 
periodo de seis meses, a "demarcacao" anterior, declarada em 1985. Collor explicou que tal medida era 
necessaria para que se "estudasse a questao da extensao da terra que seria demarcada e legalmente 
reconhecida como pertencendo aos" Yanomami. Este estudo, entretanto, ja foi realizado; nele se 
baseou a demarcacao original de 1985. Qual a necessidade de outro estudo, a nao ser que este seja um 
pretexto do governo para outra tentativa de se apossar da terra Yanomami, beneficiar os garimpeiros e 
satisfazer os interesses militares que promoveram o projeto "Calha Norte"? 
 
Ao saber do anuncio do presidente Collor, Davi Kopenawa, o lider Yanomami entao em Nova York num 
encontro presenciado por Turner, afirmou: "nos ja fomos `estudados', ja foram feitos levantamentos de 
nossas terras. Se Collor quizesse, ja teria devolvido nossas terras. Este e outro truque que o presidente 
do Brasil esta pregando nos indios". Considerando-se o equilibrio das forcas politicas do regime 
brasileiro atual, o que pode parecer aos Yanomami como simplesmente outro "truque" sujo do governo, 
pode revelar-se como outra manobra desesperada do regime democratico brasileiro na tentativa de 
acomodar sua politica aos interesses economicos privados e de carater militar, enquanto aparenta 
cumprir suas responsabilidades constitucionais de protecao dos direitos e do meio ambiente de seu 
povo. A experiencia mostra que em tais situacoes, a pressao da opiniao publica internacional pode ser 
decisiva para a vitoria das forcas democraticas e do tratamento justo com relacao as nacoes indigenas. 
 
IV. RECOMENDACOES.  
 
A. Manifesto da Associacao Americana de Antropologia.  
 
Nos, da Associacao Americana de Antropologia denunciamos o Governo Federal brasileiro pelas 
repetidas violacoes dos direitos indigenas garantidos pela Constituicao, e pela exploracao das terras e 
dos recursos naturais dos Yanomami, habitantes de territorio localizado entre as fronteiras do Brasil, 
atraves de atos que desobedecem as decisoes da propria Procuradoria Geral da Republica e do Supremo 
Tribunal Federal. Denunciamos as vergonhosas prevaricacoes e as tentativas desonestas de esconder da 
populacao a verdadeira natureza, o verdadeiro proposito e as verdadeiras consequencias da politica 
para com os Yanomami e outros povos nativos do norte da Amazonia. Nos nos empenharemos em 
desvendar as mentiras e as politicas enganosas que o governo vem tentando ocultar da populacao, em 
desmascarar estas acoes criminosas e revelar o sofrimento macico e o permanente risco de vida que 
este governo tem impingido aos Yanomami. Pretendemos comunicar estes fatos as agencias 
responsaveis da Organizacao dos Estados Americanos, das Nacoes Unidas e a todos os governos e 
instituicoes financeiras internacionais que consideram o apoio as politicas brasileiras e as atividades 
economicas que transformaram o territorio Yanomami num verdadeiro campo de exterminio para seu 
proprio povo. 
 
 



Convocamos o governo brasileiro a devolver o territorio Yanomami, em toda sua extensao de 94.191 km 
quadrados - como foi reconhecido pelo proprio governo brasileiro no decreto de 8 de janeiro de 1985 
(FUNAI, Portaria 1817/E) - aos Yanomami, e a reconhecer legalmente este territorio demarcado como 
um parque indigena. Convocamos a revogacao definitiva dos decretos ilegais, fragmentando a nacao 
Yanomami em 19 "colonias indigenas" descontinuas, e propiciando a expropiacao de mais de 70% do 
territorio atraves da criacao das chamadas "Florestas Nacionais", "Parque Nacional" e "Reserva de 
Garimpo" (Portarias interministeriais 160 e 250, e decretos 97.512-97.530, 97.545, 97.546, 98.890, 
98.959 e 98.960). Denunciamos a criacao ilegal destes parques e reservas, meros ardis criados 
unicamente para a expropriacao das terras e dos recursos Yanomami pelos interesses mineradores 
brasileiros. Se por um lado aplaudimos a suspensao temporaria destes decretos, anunciada pelo 
presidente Collor no dia 19 de abril, insistimos que nao pode haver justificativa para o tratamento 
exitante e provisorio que vem sendo dado a estas medidas claramente ilegais e inconstitucionais, de 
efeito genocida. Estes decretos vergonhosos devem ser revogados de uma vez por todas. 
 
Convocamos o governo a expulsar imediatamente todos os garimpeiros que invadiram e ocuparam 
ilegalmente a area Yanomami, a destruir as cerca de 100 pistas de pouso ilegais construidas dentro da 
reserva, e a providenciar o policiamento efetivo das poucas pistas autorizadas necessarias para 
assistencia medica aos Yanomami, impedindo o uso destas por garimpeiros e traficantes de drogas. 
 
Chamamos a atencao do Departamento de Estado americano e da Comissao de Direitos Humanos das 
Nacoes Unidas para a violacao dos direitos do povo Yanomami atraves das acoes criminosas do Governo 
Federal brasileiro e dos governos dos estados de Roraima e do Amazonas. Solicitamos a essas agencias 
que exercam pressao para reunir os governos preocupados com esta situacao a fim de que se discuta os 
abusos cometidos contra os Yanomami. 
 
Convocamos ainda um esforco internacional de apoio a implementacao do Projeto de Saude Yanomami, 
desenvolvido pelo Ministerio da Saude do Brasil. Notamos que o referido ministerio, no documento 
estabelecendo a criacao do plano, reconhece a falta de recursos financeiros, remedios e equipe medica 
treinada para a implementacao do plano. Se por um lado aplaudimos a promessa do presidente Collor 
de alocar um bilhao de cruzeiros para a execucao do plano, por outro apontamos a urgencia da 
formacao de um consorcio internacional composto por associacoes civis e governos de varios paises, 
para o emprestimo de recursos suplementares para projetos como o do Ministerio da Saude. Chamamos 
a atencao ainda para o "Projeto Demini" de assistencia medica a area Demini na nacao Yanomami, 
formulado pelas liderancas Yanomami em cooperacao com a Comissao para a Criacao do Parque 
Yanomami, particularmente necessitado de apoio. 
 
Advertimos, entretanto, que tal ajuda sera de todo inutil caso os garimpeiros invasores que constituem 
a causa dos problemas de saude, nao sejam expulsos do territorio Yanomami. Convocamos ainda o 
governo brasileiro a seguir as recomendacoes do Ministerio da Saude, e a estabelecer um programa de 
assistencia medica permanente, o que nada mais e do que o cumprimento das responsabilidades do 
governo. 
 
Denunciamos em particular a politica vergonhosa da FUNAI, a Fundacao Nacional do Indio, desde 1987 
impedindo o acesso de antropologos e de outros pesquisadores, assim como o da equipe medica tao 
necessitada, a area Yanomami. Esta politica faz parte de uma tentativa do governo brasileiro de encobrir 
a verdadeira situacao Yanomami. Ao cooperar com estes esforcos do governo, a FUNAI tornou-se 
cumplice do genocidio do povo indigena sob sua incumbencia. 
 



Quatro anos de garimpo e a construcao de rodovias e pistas de pouso ilegais pelos 40.000 garimpeiros 
invasores, devastaram o meio-ambiente do territorio Yanomami. A destruicao das florestas, a poluicao 
dos rios, a transformacao de grandes areas de terreno em pocas de agua parada onde o mosquito da 
malaria se reproduz aos milhoes, e responsabilidade do governo brasileiro que permitiu e facilitou esta 
invasao e permaneceu impassivel enquanto o estrago se alastrava. Como um primeiro passo 
urgentemente necessario na reparacao destes erros, convocamos o governo brasileiro a drenar as areas 
inundadas deixadas pelos garimpeiros, que constituem a principal fonte da epidemia de malaria 
virulenta que atacou a nacao Yanomami. 
 
Finalmente, nos da Associacao Americana de Antropologia reconhecemos e apoiamos a luta do povo 
Yanomami pela sobrevivencia, para resistir a catastrofe a qual foi submetido e para manter a viabilidade 
e a relevancia de sua cultura em meio a tamanho desastre. Procuramos denunciar os fatos e representar 
o Yanomami em seus proprios termos. Empenhamo-nos em fazer com que a voz dos Yanomami seja 
ouvida, e em denunciar o que vem ocorrendo com este povo, voltando-nos para o mundo exterior em 
busca de ajuda. Neste sentido publicamos as declaracoes do lider Yanomami, Davi Kopenawa no boletim 
da associacao, e as anexamos a esta carta para que sejam divulgadas atraves da imprensa e em outras 
associacoes cientificas e academicas. 
 
B. Acoes.  
 
Recomenda-se que:  
 
1. O manifesto acima circule entre os principais jornais e meios de comunicacao; entre a Comissao 
Inernacional de Direitos Humanos da Organizacao dos Estados Americanos; entre as agencias 
apropriadas do governo dos Estados Unidos, incluindo a Sub-Secretaria do Estado para Questoes da 
America Latina; e entre as comissoes responsaveis do Congresso americano. 
 
2. Simultaneamente, uma traducao do manifesto em portugues seja divulgada entre a imprensa 
brasileira e as agencias apropriadas do Governo Federal, incluindo-se a Presidencia da Republica, a 
presidencia da FUNAI, o Ministerio da Justica, a Procuradoria Geral da Republica, a Secretaria do Meio-
Ambiente e os Yanomami (representados por Davi Kopenawa Yanomami). 
 
3. A versao em portugues seja ainda enviada a Associacao Brasileira de Antropologia e aqueles que 
auxiliaram na coleta dos dados utilizados na elaboracao deste relatorio, incluindo o Bispo de Roraima, 
Dom Aldo Mongiano; a Comissao para a Criacao do Parque Yanomami (CCPY); o Centro Ecumenico para 
Documentacao e Informacao (CEDI); o diretor da SUCAM em Roraima, Dr. Oneron Pithan; e o Nucleo 
dos Direitos Indigenas (NDI). 
 
4. Copias deste manifesto e das declaracoes de Davi Kopenawa Yanomami anexas circulem entre as 
principais associacoes civis dispostas a participar dos programas de apoio aos Yanomami e a defender 
seu meio-ambiente, tais como a Cultural Survival, International Survival e Environmental Defense Fund. 
 
5. Esta associacao deve se utilizar de toda oportunidade para divulgar o conteudo deste manifesto e 
suas conclusoes, atraves de resumos e depoimentos as agencias do governo americano, a lideres e 
comites do Congresso, responsaveis pelas politicas ou pelas investigacoes de questoes relacionadas de 
alguma forma a situacao Yanomami, e as instituicoes financeiras internacionais que consideram o 
emprestimo de recursos ao governo brasileiro para a realizacao de projetos que afetem a area 
Yanomami. 



 
6. O presidente ou os representantes desta associacao devem expor linhas de acao que expressem as 
conclusoes deste relatorio, em encontros de outras entidades cientificas. Esta associacao deve estimular 
tais entidades a pressionar o governo brasileiro a alterar sua politica e apoiar o povo Yanomami na sua 
luta pela sobrevivencia. Mais especificamente, devemos requisitar o apoio e a cooperacao das 
instituicoies intenacionais na implementacao do programa de assistencia medica urgente formulado 
pelo Ministerio da Saude e de medidas de recuperacao do meio-ambiente no territorio Yanomami.  
 
7. A associacao deve publicar o item final do relatorio juntamente com as declaracoes de Davi 
Kopenawa Yanomami em seu boletim e em outros veiculos adequados. 
 
8. A associacao deve encorajar todos os seus membros atualmente ministrando cursos sobre os 
Yanomami a incluir as informacoes deste relatorio em seus programas como forma de atualizar os dados 
sobre a situacao dos Yanomami do Brasil.  
 
NOTA  
 
1 Segundo a terminologia juridica brasileira, uma "reserva" refere-se a uma area indigena oficialmente 
delimitada, na qual os habitantes possuem o controle da superficie, mas nao dos recursos do subsolo. 
Um "parque", por outro lado, garante protecao legal aos recursos do subsolo. Esta distincao e' 
visivelmente importante no caso Yanomami onde a mineracao representa a maior ameaca 'a area 
indigena.  
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