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~ 
FUNAI 

Fundaç~o Nocional do (odlo 
MINISl ~RIO DO IN remoa 

PRESIDÊNCIA 

/89 Brasília-DF., D91ogfgg 

Ilmos. Srs. 
Membros do GTI - Dec. 94.945/87 

Ass.: Terra Indígena WAIÃPI • 
(Reapresentação) 

Ref.: Proc.FUNAI/BSB/0447/72 I e II Vol. 

Tendo em vista o Grupo de Trabalho instituído na for 

ma do Artigo 32, Parágrafo 12, do Decreto n2 94.945/87, submeto à 
reapreciação de V.Sas. dados complementares para a definição de 

limites da Terra Indígena WAIÃPI, localizada nos Municípios de Alrn~ 

rim, Mazagão e Macapá, no Estado do Amapá, proposta pela FUNAI para 

o Grupo Indígena Waiãpi. 

,, I - ANTECEDENTES 

A proposta de área em apreço, resultante dos traba 

lhos de identificação e levantamento fundiário realizados pelo Gru 

pode Trabalho instituído através da Portaria n2 1651/E, de 14. 06. 

~· 84, foi submetida à consideração do GTI - Dec. 94.945/87, primeira ~ - 
mente, na 7g Reunião Ordinária, em 30.08.88. 

O Sr. Representante do Estado do Amapá manifestou-se 

favoravelmente à sua aprovação, mas o Sr. Representante do MINTER 

levantou uma série de questões sobre a mesma, a despeito das expli 

cações da Sra. Chefe da DID relativas à proposta em discussão. O 

Sr. Representante da então SG/CSN pediu vistas do processo, para 

aprofundar-se no assunto, tendo sido deliberado que a Terra IndÍge 

na Waiãpi constasse da pauta da próxima reunião (Trans??criç~-o da 

Ata). ( 
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Na 8D Reunião Ordinária, em 15.09.88, a proposta de 

área recebeu o Parecer Favorável n2 193/88, introduzindo-se, no en 

tanto, uma modificação na mesma, ref~rindo-se ~ cria~ao de 

Floresta Nacional Waiãpi dentro dos contornos identificados 

uma 

como 

terra indígena que, dado o grau de contato com a população regig 

nal, nos termos do Dec. 94. 946/87, recebeu a designação de Área Ig 

dÍgena Waiãpi ( Transcrição da At.a-) • 

Entretanto, por sugestão de Assessores da SUAF, ar~ 

ferida área foi reap~esentada na 10ª Reunião Ordinária, em 14.02. 

89, quando foi baixada em diligência, para que fosse mais uma vez 

estudada, invalidando-se portanto a análise anterior (Transcrição 

da Ata). 

II - JUSTIFICATIVA 

Os dados obtidos através de tais estudos visam subsi 

diar a reapresentação da proposta de área, uma vez que os membros 

do GTI já a conhecem através de sobrevôo. 

Primeiramente devem ser consideradas as característi 

cas da organização sócio-política Waiãpi, o modo de subsistência,o 

aspecto mágico-religioso, o forte crescimento demográfico, visando 

uma definição correta dos limites, e as crescentes invasões de ga 

rimpeiros, que tornam imperiosa e urgente a sua demarcação. 

1. A área pleiteada pelos WAIÃPI, apresentada origi 

nalmente pela FUNAI, em 30.08.88, com base no relatório"ELEIÇÃO DA 

AREA INDÍGENA WAIÃPI", com superfície de 543.000 ha. e 410 km de 

perímetro, conforme. mapa e memorial descritivo, anexos,constitui a 

área mínima e necessária a ser reconhecida constitucionalmente co 

mo área indígena, pois inclui apenas as zonas de ocupação atual. 

2. Os Waiãpi ocupavam uma área muito 
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que a região ocupada atualmente. As áreas abandonadas sao as do 

alto Araguari e do alto Rio Cuc. 

3. Os Índios reivindicam o território constituído pe 

la bacia do Rio INIPUKU, de maior importância a nível da identid~ 

de tribal e ecológico, desde suas nascentes até à confluência no 

Rio Jari. 

4- Contudo,a modificação introduzida pelo GTI na 

reunião de 15.09.88,, com a criação da Floresta Nacional Waiãpi, in 

clusa no perímetro delimitado, deixou de considerar aspectos impo~ 

tantes da organização sócio-política Waiãpi, ao afastar o limite 

Oeste do Rio INIPUKU, interiorizando referido limite~ 

5. A principal característica da organização sócio 

política Waiãpi é a divisão em vários grupos locais, que atualmen 

te são em número de cinco. 

6. As relações entre cada grupo e a área por ele ha 

bitada são definidas pelo termo 11WANAKO", que desi°gna essas comuni 

dades locais; o termo é traduzido pelos Índios como "pessoal de 

tal ou tal lugar". 

7. Ocupam áreas diferenciadas, mas contíguas e que, 

muitas vezes, são exploradas em comum por dois grupos, cujas famí 

lias estão em constante movimento, deslocando-se da aglomeração 

principal para as habitações secundárias, próximas às roças, que 

constituem verdadeiras aldeias secundárias; ou para os centros de 

caça, pesca e coleta, onde existem acampamentos fixos. 

8. Devido a essa grande mobilidade territorial,a com 

posição e a localização das aldeias é transitória. 

9. A estratégia da dispersão e da construção de no 

vas habitações constitui um aspecto fundamental a ser con~ado 

na delimitação da área. j"'t!J~- 
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10. Para se referir a esse sistema de ocupação do e~ 

paço é mais significativo mencionar "~reas de ocupaçio" ao invés de 

"aldeias", considerando-se a grande mobilidade dos Waiãpi. 

11. A proposta de área é quase toda de limites naty 
rais e corresponde às zonas de ocupaçio tradicional, onde efetuam 

regularmente estadias prolongadas e mantém plantações importantes e • 
necessárias para sua subsistência. 

12. O aspecto mágico-religioso deve ser também consi . - 
derado na definição do território Waiãpi, cujas tradições são lem 

bradas constantemente através da toponímia, que "descreve" !iterai 

mente e espacialmente. toda a história desse povo~ 

13. No curso médio do rio Jari existe a Cachoeira Ky 

makakwa (desespero), acima da boca do INIPUKU, lugar consagrado pe 

la tradição dos Waiãpi como o "berço" desse povo. Nesse lugar o he 

rói INEJAR criou a humanidade. 

14. Segundo os Índios, existem sinais dessa antiga 

( 
ocupaçao em !ages que margeiam o baixo INIPUKU, onde podem ser iden 

tificados os "passos" do herói e dos primeiros ancestrais. 

15. Segundo essas tradições mítico-históricas os Waiã 

pi ocupavam uma área muito mais extensa que a área onde vivem atuai 

mente. 

16. Nas montanhas situadas entre o igarapé Aroã e o 

igarapé Massiwa existem cavernas povoadas por espíritos, que relem 

bram os feitos de seus antepassados; 

17. Todas as aldeias antigas, situadas principalmente 

à margem esquerda do INIPUKU, representam um cemitério, uma vez que 

enterram seus mortos na própria casa onde falecem. 

18. É importante ressaltar que essas tradições relati 
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"marcos" deixados ao longo dos séculos nos acidentes 

nas capoeiras, nas plantaç6es de pupunha, etc. 
geográficos, 

19. O modo de vida Waiãpi valoriza a visita e a explo 

raçao regular desses lugares consagrados pela tradição. Periodica 

mente organizam expedições coletivas com crianças de 8 a 10 

para que conheçam os lugares de origem de seus ancestrais. 

anos 

III - ÁREA PROPOSTA PELA FUNAI 

Levando-se em consideração os dados anteriormente eng 

rnerados, referentes às peculiaridades da ocupação territorial Waiã 

pi, a proposta da FUNAI não pode ser outra que a proposta apresenta 

da pelo GT - Portaria n2 1651/E, de 16.06. 84, apresentando uma sy 

perfÍcie de 543. 000 ha e um perímetro aproximado de 410 km. 

Essa delimitação já não corresponde à totalidade da 

ocupaçao tradicional Waiãpi, limitando-se apenas à ocupação atual, 

mas corresponde ao m!nimo necessário à sobrevivência dos Waiãpi e, 

consequentemente, ao limite máximo até onde pode ser permitido o 

avanço da nossa sociedade. 

Essa é a reivindicação dos Índios através de carta r~ 

digida na Aldeia Aramirã, em 25. 05.89 (fls. 705/Proc. 0447/79), que 

não abrem mão da. bacia do rio INIPUKU desde as suas cabeceiras. 

Devem ser levados em consideração também os termos do 

Telex n2 2573, de 31.05.89, do Administrador Regional de Macapá, Sr 

Frederico de Oliveira, que apresenta a reivindicação da comunidade 

indígena: 

"Índios ficaram apreensivos ao saberem que haverá e~ 

clusão nascentes rios Inipuku e Aimã ••• alertamos 

V. Sa problemas que advirão FUNAI oriundos~ deci 
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soes •.• lembramos que conforme técnicos DNPM, trecho 

sequer representa área.de importância mineral ••• lem 

bramas ainda que Exmo. Governador Estado Macapá, Dr. 

JORGE NOVA COSTA, em reunião com técnicos GTI e Supe 

rintendente Assuntos Fundiários da FUNAI, em Macapá, 

em 07.07.88, se posicionou favorável a demarcação da • 
AI WAIÃPI com os limites da época de 543.000 ha 

Tememos que alteração prevista AI, modifique radical 

mente bom relacionamento Índios/FUNAI •.• bem como 

perdermos todo trabalho realizado junto esse grupo, 

o que terá reflexos negativos na boa imagem que a 

FUNAI possui hoje no Estado de Macapá". 

Outrossim, através da CT n~ 124/SUAF/89, de 23.04.89, 

foi solicitado um pronunciamento técnico da coordenadora do GT que 

identificou a área, Dra. DOMINIQUE GALLOIS, que através da Carta 

s/n~, de 28.04.89, reafirma que a área proposta pelo GT/FUNAI-84, 

aprovada p~lo GTI em 1985, "corresponde à área mínima a ser garanti 

da, como posse exclusiva, para a comunidade indígena" ..• integrando 

de modo contínuo, todas as terras ocupadas pelos Waiãpi, sem a SQ 

breposição de "florestas nacionais", considerando que estas sao 

destinadas a empreendimentos econômicos, que irão resultar na de~ 

truição do habitat indígena e, consequentemente, numa grave ameaça 

à integridade do povo Waiãpi". 
Com a manutenção dessa proposta de área a FUNAI acr~ 

dita estar cumprindo o preceito constitucional, garantindo "os di 

reitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 

competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar os seus 

bens". 

SUAF/CVO/dcs 

Atenciosame~~~IVEIRA 

Presidente/FUNAI 
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