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A pesquisa com populações Indígenas no Brasl l comparti lha 

uma característica particular, pelo fato do Ingresso à maioria 

das áreas. Indígenas ser controlado pela FUNAI. Esse controle 

sobre o Ingresso e as atividades do pesquisador torna-se mais 

patente em territórios onde se encontram riquezas naturais, 

sobretudo minérios cobiçados por grandes empresas, e/ou a 

construção de grandes proJetos Infra-estruturais como estradas e 

usinas hidrelétricas. A partir do Início da década de 1970, a 

atuação da FUNAI, subordinada à política desenvolvlmentlsta do 

Governo Federal articulada aos Interesses de grandes empresas, 

tem sido de apoiar a implantação de grandes proJetos. A invasão e 

ocupação do território dos Waimiri-Atroarl revela nitidamente 

essa tendência, que se tornou ainda mais evidente com a 

implementação do nProJeto Calha Norte" (PCN). Nos últimos anos, a 

ocupação do território dos Waimiri-Atroarl revela uma estreita 

articulação entre a FUNAI, mi J itares e empresas mineradoras 

privadas para redirecionar a vida dos indígenas conforme 
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interesses empresariais. A 

política tndtgentsta para 

partir do Inicio da década de 80, a 

esta área configura-se dentro dos 

Interesses de duas grandes empresas - a Paranapanema e a 

Eletronorte - que exercem poderes econômicos que sobrepujam os da 

FUNAI, criando uma situação única de ação empresarial sobre a 

população Indígena. 

Neste novo quadro do indigenismo, desde o momento de dar 

entrada com sol !citação de autorização para Ingresso em área 

Indígena, o pesquisador passa por um controle exercido por 

funcionários a vários níveis da hierarquia burocrática da FUNAI: 

da sede, da administração regional, da coordenação de área e de 

chefes de Posto Indígena e das opiniões destes funcionários sobre 

os índios subordinados às estruturas administrativas tocais. A 

qualquer nível o andamento do processo de sol !citação pode ser 

Interrompido quando a presença do pesquisador é visto como 

Inconveniente à administração. 

Embora a ocupação do território dos Walmlrl-Atroarl por 

empresas de grande porte tenha antecedido a implantação do PCN, 

servindo, Inclusive, como modelo para este ProJeto, nos últimos 

anos o indlgentsmo nesta área passou a ser norteado pela nova 

pol ítlca lndlgenlsta que surgiu com o PCN. Esta é caracterizada 

pela ampl lação da Infra-estrutura na área, o aumento de controle 

sobre os índios, a promoção de I ideranças indígenas que servem 

como porta-vozes da FUNAl e das empresas que estão avançando 

sobre seus territórios, Incorporados em cargos criados pela 

~dmlnlstração lndlgenlsta como cumpridores e transmissores de 
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ordens com o dever de obedecer aos seus superiores e de calar 

sobre assuntos considerados como Inconvenientes à administração. 

A nova pol ítlca lndlgenlsta é também caracterizada pela proibição 

de acesso ao território Indígena par~ etnólogos e mlss)onárlos 

<vide o r r ve t r e , 1990:30). como ressalta· OI t v e t r a , " .•. os que 

trabalham com grupos indígenas desta região sem pertencerem aos 

quadros da FUNAI, são caracterizados como Inimigos do país, pois 

praticam ações contrárias aos chamados 'Interesses nacionais'" 

(1990:20). 

A minha experiência de ser "expulso" da área Indígena 

Walmlrl-Atroarl somente poderia ser encaixada no tema da 

"Rebel Ião do üb I e to " ao levar em consideração que a "r e ne t tão" 

foi definida e dirigida pela administração lndlgenlsta, como 

parte d e uma versão o f I e I a I d a r e a 1 1 d a d e, t r a n sm I ti d a e omo uma 

ordem de funcionários da coordenação do "Programa Watmlrt- 

Atroar!" (ConvênloFUNAI/ELETRONORTE) C1Jatravés dos"Capltãesn C2J 

C1J O "Programa Waimiri-Atroarin, financiado pela ELETRONORTE com 
verba do Banco Mundial, tem previsão para 25 anos de duração. 
Partiu da tomada de decisão para a construção da Usina 
Hidrelétrica de Balbina, sem consultar anteriormente a população 
Indígena. o Programa de assistência foi criado na fase final das 
obras da barragem e poucos meses antes do fechamento das 
comportas em outubro de 1987. Viveiros de castro e Andrade 
afirmam que estas "medidas pai lativas e tardias, de caráter 
cosmético, tomadas quando todas as decisões referente à obra Já 
foram efetuadas" são usadas para criar "uma falsa idéia de 
'participação'" (1988:16). O atual Programa Walmirl-Atroarl 
oferece uma Infra-estrutura assistencial subordinada ao fato 
consumado da Inundação de uma parte do território Indígena e 
modificação Irreversível do melo-ambiente. 

C2J O cargo de "Capitão" foi Institucionalizado pela FUNAI 
durante o período de "pacificação". Os "Capitães" eram, 
sobretudo, Jovens, recrutados entre os Waimfrl-Atroarl como 
agentes lnterculturals a serviço da administração indigenlsta, 
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aos demais Walmtrl-Atroarl. Como afirma Oliveira, tais "a pa r e t n o s 

de poder", uti I izados sobre os índios, "operam com um dinamismo 

próprio que não pode de maneira alguma ser confundido com as 

razões e motivações das populações tribais, que legalmente 

pretendem proteger ou representar" (1989a:5). 

ourante os dezessete meses de pesquisa de campo rea 1 r z ac a em 

várias etapas entre 1982 .e 1985 no território Waimlrt-Atroarl, 

presenciei a expulsão de diversos servidores da FUNAI, em 

conseqüênc Ia do e l lma de I ntr I gas estabe I ec Ido pe Ia própr Ia 

política lndlgenista (ver Balnes, 1988:424s. e 518-521). Nessa 

época, um modelo de expulsão Já estava sendo formulado por alguns 

funcionários da FUNAI com sua própria linguagem, que Incluía 

frases como "Mentiroso!", "Ladrão!", "Não presta!", "Só enganando 

índio!". Após a última etapa de pesquisa de campo com os Waimlri- 

Atroar!, que real r z e t em 1985, um missionário e sua famfl la que 

estavam desenvolvendo um projeto de alfabetização e um etnólogo 

que real tzava pesquisa de campo para o doutorado no Museu 

Nacional I UFRJ, foram expulsos desta área indígena, no final de 

1986 e em 1987 respectivamente C3J. 

que transmitiam as ordens da equipe de funcionários para os 
demais Walmlrl-Atroarl em troca de prlvt téglos como um acesso 
desigual a bens manufaturados. Desde 1978, um Jovem e seu irmão, 
entre os primeiros que ficaram morando num Posto Indígena, foram 
escolhidos pela administração como Capitão principal e 
substituto. 

[3J Vide aQl~llm_~~-AªA, Associação Brasl letra de Antropologia, 
Abri 1 90, "º 8, página 11 "Pesquisas: Limites Impedem 
participação". Estas' duas pessoas expulsas do território dos 
Walmlrl-Atroarl, e eu, deixamos de participar como expositores do 
nl Seminário de Estudos WalmlrJ-Atroart", real Jzado na 
Universidade do Amazonas em março de 1990 com apolo do "Programa 
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Durante os períodos em que estive na área, a equipe da FUNAI 

foi constituída prlnclpalmente de funcionários que se 

Identificavam como índios [4J, de outros grupos étnicos. Ao 

seguJr uma pol ítlca de colocar uma minoria de funcionários 

nclvl I lzadosn em cargos de chefia de Postos Indígenas aos quais 

estava subordinado um grande contingente de servidores índios 

aculturados como braçais, a FUNAI criou uma situação que acirrava 

a oposição níndlon/nbrancon. Havia uma tensão constante entre 

Chefes de Posto nbrancosn e servidores auxll lares níndiosn, 

muitos destes agindo em conjunto para tentar expulsar aqueles, 

com o objetivo de ganhar os cargos de chefia. Apelavam, 

freqüentemente, para a Identidade genérica de níndlon, valorizada 

num discurso indlgenista de níndlon para níndlon contra "branco", 

travando Intimidade com os Walmlri-Atroarl para instigá-los a 

rejeitar os Chefes brancos e solicitar ao Coordenador da nFrente 

de Atração Waimiri-Atroarl" (FAWA) C5l sua própria nomeação. 

Waimiri-Atroarin, após termos enfrentado proibições articuladas 
por alguns dos seus funcionários. 

C4J o relatório nAnáJ lse de Servidores Lotados no NAWA (Nácleo de 
Apolo Walmlri-Atroarl > em oa-07-79", do coordenador Giuseppe 
Cravero, 09-07-79, FUNAI, revela que 68% dos servldores eram 
provenientes de "várlas áreas Indígenas 'aculturadas'". Segundo 
este coordenador, dos funcionários "índios", havia 29 do Rio 
Negro, 29 do Baixo Amazonas, 3 do Alo Purus e 7 de outras áreas. 
A malo'ria destes funcionários tinham trabalhado em cidades da 
região durante muitos anos e alguns em grandes proJetos como a 
construção da estrada Perlmetral Norte na região de São Gabriel 
da cachoeira, a construção da própria BR-174 no território dos 
Walmlrl-Atroari e a construção da Usina Hidrelétrica de Balbina. 

C5J A FAWA foi Implantada pela FUNAI em 1970, tendo "como 
principal objetivo realizar a atração dos ••. wa1m1r1-Atroarl 
acelerando seu processo de Integração na sociedade nacional, 
assim como real tzar trabalhos de apoio aos serviços da estrada 
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A luta pelo poder na "Frente de Atração" se expressou numa 

retórica tndigenista que mascarava o fato de que os funcionários 

que se Identificavam como "índios" ou "índios clvl I lzados" 

tratavam os Walmlri-Atroarl com os mesmos preconceitos 

pejorativos da sociedade nacional quanto ao níndlo" e "caboclo" 

que os funcionários brancos. Identificavam-se, em primeiro lugar, 

como funcionários da FUNAI, apresentando-se para os brancos como 

mais adequados para trabalhar Junto aos Walmlrt-Atroarl por serem 

"índios também", enquanto sua atuação, como funcionários da 

FUNAl, diferia pouco daquela dos brancos. Muitos dos servidores 

índios, colocados como subdominadores entre os brancos e os 

Walmlrl-Atroarl, utilizavam um discurso de "índio" para "índio" 

contra "branco" junto aos Walmirl-Atroarl, também como estratégia 

para exercer um controle sobre as Informações que os Walmiri- 

Atroar! me forneciam. 

A retórica lndlgenlsta, ao exigir dos Walmiri-Atroarl uma 

postura de "índio conscientizado •• , pensado genericamente, que se 

posicionasse e atuasse em oposição ao ,,brancon, apresentava uma 

contradição no contexto desta "Frente de Atração •• , ao propor uma 

redefinição do "índlon como unido contra o nbranco •• , quando as 

relações sociais assimétricas, impostas aos Walmiri-Atroari pela 

••• BR-174n (Relatórlo da FAWA, de 27.10.73). A política da FAWA, 
desde sua Implantação, era de manter um contingente multo grande 
de funcionários na área <mais de cem em 1977), com o objetivo de 
submeter os sobreviventes Watmlrl-Atroarl, abruptamente, a uma 
ressoe tal t z a ç ê o forçada através de um regime ~~tr_abal __ ~_(! _fil!I >~ 
aldeamentos dirigidos pela FUNAI. Em 1983, havla~?funcionárlos 
quando a população watmlrl-Atroarl tinha sido reduzida a menos de 
350 pessoas. ' 
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equipe da FUNAI composta de funcionários índios e brancos. eram 

contraditórias e de suJeição-dominação (Cardoso de OI tvelra, 

1976:55). A administração lndigenlsta agia como uma Instituição 

total e muitos servidores (índios e brancos) transmitiam aos 

Walmlrl-Atroarl um modelo desenvolvlmentlsta, que defendia os 

Interesses de mineradoras do Grupo Paranapanema C6J em avançar 

mais sobre o território Indígena, apresentado numa retórica de 

autodeterminação Indígena. 

O próprio conceito de nautodetermlnaçãon foi subordinado a 

um contexto de dominação, como me ficou evidente no controle 

sobre meu acesso a Informações exercido pela administração 

lndlgentsta através dos capitães Walmlrl-Atroarl. Cito, como 

exemplo, uma visita à área Indígena pelo General Euclydes 

Figueiredo, ex-comandante MI I ltar da Amazônia, Junto com uma 

comitiva de 17 representantes da FUNAI, da Mineração Taboca S.A. 

(Paranapanema) e do Exército, em 198~, para Inaugurar uma escola 

construída pela Paranapanema. Tanto os funcionários da FUNAI 

quanto os Walmlrl-Atroarl mantiveram um ct lma de sigilo absoluto 

CSJ A partir de 1979, empresas subsidiárias do Grupo Paranapanema 
Invadiram o território dos WaimlrJ-Atroarl. Através de 
manipulações cartográficas <vide Batnes, 1991), o curso superior 
do rio Uatumã foi mudado para o sudoeste, rebatizando o antigo 
alto rio Uatumã como nPltlngan, com a finalidade de "legaltzarn o 
desmembramento de uma área de aproximadamente 526.BDO hectares da 
Reserva Indígena. o Decreto Presidencial No.86.630 de 23.11.81, 
desfez a Reserva Indígena, redefinindo o que sobrou da antiga 
Reserva Indígena como nárea temporariamente Interditada para fins 
de atração e paclftcaçãon. Em Janeiro de 1982, a Paranapanema 
Invadiu novamente esta área indígena, abrindo uma picada na 
floresta na altura do km. 250 da estrada BR-174 com a final Idade 
de construir uma estrada vlcinal para escoamento dos minérios por 
via terrestre a Manaus: mais um exemplo da política da 
Paranapanema, nesta área, de criar nfatos consumadosn. 
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sobre o assunto. Nos dias anteriores à inauguração da escola, 

ouvi comentários sobre uma futura visita à área, porém, ao 

perguntar aos Walmirl-Atroarl e funcionários sobre o assunto, 

eles me negaram Informações. o Capitão principal delegou dois 

Walmlrt-Atroarl para me levar numa visita a aldeias abandonadas 

e I no dia em que cheguei de volta ao Posto Indígena 

Terraptenagem, fui Informado que a comitiva visitara a área e o 

Capitão principal fizera uma palestra de agradecimento ao General 

do Exército e aos representantes da Paranapanema C7l. 

Qualquer tentativa minha de abordar, direta ou 

Indiretamente, a questão da presença da mineradora na área 

Indígena, foi rebatida com atitudes censórlas que partiam tanto 

dos Capitães e Jovens Walmlrl-Atroarl quanto dos funcionários. 

Nos Postos Indígenas e aldeamentos, a Identidade de "índio" foi 

estendida pelos servidores na sua retórica lndlgenlsta dirigida 

aos Walmlrl-Atroarl, para Incluir todos os funcionários que 

participavam na Imposição de um censor sobre Informações a 

pessoas tachadas de "branco", Independentemente de critérios 

étnicos: foi igualmente manipulada para excluir funcionários 

C7l A inauguração da escola ocorreu em 06.01.84 <A NotíciaF e 
Jornal do Comércior Manau~r 07.01.84). Esta escola ~oi construída 
em i983r ao lado do Posto Indígena Terraplenagem na beira da BR- 
174r para atender um pedido do General Euclydes Figueiredo7 que 
prometera uma escola ao Capitão principal dos Waimiri-Atroari 
numa visita anterior à área indígena realizada em 24.06.83r junto 
com uma comitiva de militaresr representantes da Paranapanema e o 
Delegado Regiona) da FUNAI. Em 28.06.83F e nos dias seguintesr 
houve reuniões em Manaus entre representantes da Hinera~ão Taboca 
e do Exército para discutir uma proposta de portaria visando a 
revisão da política indigenista para facilitar a entrada de 
empresas mineradoras privadas em áreas indígenas. 
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índios que não participavam. Para reconciliar estas contradi~Ões 

no uso d2 identidades étnicasr os ~uncionários envolvidos muitas 

vezes 

·branco mesmo·. O censor ~oi re~or~ado p2lo ~ato de qu2 alguns 

~uncionários brancos da coordenação da FAWA ~reqüentemente 

lembravam aos bra~ais e aos Waimiri-Atroari que eu ·não era da 

FUNAI·. 

Para exempli~icar o aumento do grau de controle sobre os 

Waimiri-Atroari a partir da cria~ão do ·Programa Waimiri-Atroari· 

(FUNAI/ELETRONORTE>r em 1987r e a hostiliza~ão óe pesquisadores7 

cito o caso da minha própria ·expulsão· deste território 

indígenar em junho de 1989. Neste incidenter houve o uso das 

matérias caluniosas intituladas ·os índios e a Nova 

Constitui~ão·r publicadas em agosto de 1987 pelo jornal ·o Estado 
de São Paulo· [8]7 para me caracterizar diante dos próprios 

[8] A partir do dia 09.08.87r o jornal D Estado de São Paulo 
passou a publicar diariamenter durante uma semanar esta série de 
matériasr veiculando denúncias sobre uma suposta ·conspira~ão· 
internacional contra o Brasilr a pretexto da defesa de interesses 
indígenas na Constituinte. Esta campanha7 com denúncias visando 
criminalizar várias institui~Ões nacionais e internacionais7 
sobretudo a Igreja Católica7 foi lan~ada às vésperas da aprovação 
do relatório final da Comissão de Sistematiza~ão que preparava o 
projeto de Constitui~ão que ia ao plenário. Na esteira destas 
matérias foi publicada uma matéria paga contendo uma nota de três 
entidâdes representativas do empresariado nacional e 
multinacional do setor de minera~ão7 contrária ao texto do 
anteprojeto da Comissio de Sistematiza~~º- Interesses ligados a 
empresas privadas de minera~io atacaram o anteprojeto por 
restringir à União a minera~ão em terras indígenas. Uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito CCPI> instaurada para esclarecer a 
campanha publicada em ·o Estado de São Paulo· julgou 
·imprestáveis· os documentos apresentados pelo diretor deste 
jornal em que as matérias ~oram baseadas. Durante a CPIF o 
diretor do jornalr Júlio dP- Mesquita Netor declarou-sP.7 
publicamente favorável à política da Paranapanema em áreas 
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Waimiri-Atroari como pessoa relacionada a ·entidades prejudiciais 

ao desenvolvimento da comunidade Waimiri-Atroari·. 

Em dezembro de 1989F solicitei autoriza~ão ao CNPq e à FUNAI 

para continuar pesquisa etnológica com os Waímiri-Atroari. Ao 

saber da minha propostap alguns ~uncionários do ·programa 

Waimiri-Atroari· construíram uma imagem negativa da pesquisa para 

os Waimiri-Atroari. O então coordenador do Sub-Programa de 

Educa~ãoF em parecer datado de 10.01.897 durante uma ·consulta 

prévia· à área [9]p pP.diu •que o pesquisador mandasse seus 

trabalhos escritos sobre os Waimiri-Atroari - tesesF comentáriosF 

~olhetosF livrosF etc ••• baseado no tempo de pesquisa anterior na 

área ••• que a prop.osta de pesquisa devesse ser m:a is suei nt a , mais 

detalhada. mais clara·. QuestionouF tambi.m. o ·retorno· da 

pesquisa para os índios. a~irmando que ·nem este coordenador nem 

os Waimirí-Atroari conhecem o resultado da pesquisa·. 

Ressalto que entreguei à FUNAI relatórios após cada etap~ de 

pesquisa [10] e uma cópia da minha tesP. de doutorado em 1988. 

além de ~ornecer cópias de ~otogra~ias para os Waimiri-Atroari 

indígenas. Esta campanhar amplamente documentada (CNBBr CIMir 
1987; CEDir 1987; Oliv2iraF 1990:25-30)p ~azia parte das pressões 
das grandes mineradoras privadas para introduzir na Constitui~io 
um dispositivo que ~acilitaria suas pretensões de avan~ar sobre 
terras indÍgenas7 o que conseguiram. 

(9] Eu só tomei conhecimento da data deste parec2r do coordenador 
do Sub-Programa de Educa~ão durante a reunião de ·expulsão· em 25 
de junho de 1989. 

[10] lnclusiveF um relatório de Grupo de Trabalho em 1985r um 
vocabulário em língua indígena em 1983 (con~orme in~orma~ões 
~ornecidas por pessoas que estiveram na área nos últimos meses de 
1989r este vocabulário ainda estava sendo usado pelo Sub-Programa 
de Educa~ão>r e cópias de ~otogra~ias. 
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quando solicitavam durante a pesquisa de campo. Se o coordenador 

não recebeu cópias deste materialF foi em decorrência de uma 

falta de coordena~ão entre o ·Programa· e a FUNAI e não de 

omissão por parte do pesquisador. Este parecer revela que a 

partir de janeiro de 1989F o citado coordenador apresentou aos 

Waimiri-Atroari no aldeamento do Posto Indígena Terraplenagem 

onde reside o Capitão principalF porta-voz Waimiri-Atroari da 

administra~ão indigenistaF uma atitude d~ que a minha pesquisa 

·não trazia retorno imediato· para os Waimiri-Atroari. 

OliveiraF ao comentar a consulta às unidades regionais da 

FUNAI e a anuência dos próprios índios entre as normas para 

ingresso e11 áreas indígenas <estabelecidas pela Portaria 

Presidencial nQ 745F citada na minha autoriza~ão emitida pela 

FUNAI> afirma que ·A maioria dos antropólogos sabe por 

experiência própria o quanto os administradores consideram 

incômoda a presen~a de um pesquisador em sua jurisdi~ão e os 

argumentos de que costumam lan~ar mão para evitar que tenham que 

conviver com uma situa~ão de pesquisa· (1988b:2). 

A exigência ·de que a pesquisa só será aprovada após ouvida 

a lideran~a indígena e obtida sua aquiescência· [11] éF continua 

OliveiraF ·retrógrada e demagógica. Deixa claro que todo o 

arbítrio e ato de for~a não decorrerão mais da FUNAI ou dos 

administradores locais~ mas serão exercidos no nome do próprio 

índio· <Ibid.)p o que ocorreu no meu caso. Oliveira ~risa: 

[11] Estipulada no art. 6Q da Portaria 745 da FUNAlF de 06.07.88. 
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Quem garante (ou melhor, quem acredita) que Possa 

ocorrer uma livre maniFesta~ão de vontade da Parte dos 

índios, uma vez que a consulta será conduzida Pelos 

Funcionários da FUNAI, com interesses nitidamente 

diFerentes (quando não antagônicos> aos dos índios? 

Nada assegura que tal Processo seja realizado sem 

comPulsões espúrias, sem a diFusão de inForma~Ões 

Falsas, sem a dissemina~ão de boatos e temores, sem a 

veiculac;ão verbal de opiniões extemporâneas 

(1988b:3). 

Em junho de 1989, após ter sido in~ormado que a autoriza~ão 

para minha pesquisa ~ora concedida pelo CNPq e pela Presidência 

da FUNAI, apresentei-me na sede do ·Programa Waimiri-Atroariª em 

Manaus. Desde o primeiro ~ncontror o gerente do ·Programa· 

mostrou-se contrário à presen~a de pessoas na área indígena que 

não pertencem ao ·Programa·r posicionando-se como ·indigenista· 

que vê a maioria dos trabalhos antropológicos como ·acad~mica· e 

·sem retorno imediato· para os índios. Alguns ~uncionários da 

coordena~ão do ·Programa· reclamavam, apesar da ·consulta prévia· 

que eles ~izeram cinco meses antes, que a FUNAI não me havia 

encaminhado ao ·Programa· antes de conceder a autoriza~ão para 

pesquisa [12]. Insistiram numa reunião organizada pelo 

[12] Considerando que a Portaria Interministerial n9 278 de 18 de 
novembro de 1988 dá à FUNAI e ao CNPq o pod~r de conceder 
autoriza~ão para ingresso em áreas indígenas, o gerente e alguns 
~uncionários da coordena~ão do ·Programa· recorreram ao item 13 
da Portaria Presidencial da FUNAI nQ 782/88. Após um atraso dP. 13 
dias a partir do dia em que a FUNAI em Brasília me in~ormou que 
tinha sido assinadaF a autoriza~ão chegou com a exigência da 
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·Programa·r em que eu apresentaria o projeto de pesquisa à 

comunidade indígena para que fosse endossador visto que alegaram 

que as lideran~as da aldeia onde reside o Capitão principal não 

haviam demonstrado interesse algum na realiza~ão da pesquisa. 

Quanto à consulta aos indígenasr mostrei-me favorável [13lr 

embora o decorrer dos acontecimentos tenha revelado que a decisão 

dos indígenas foi influenciada por informa~ões falsas. De inícior 

o gerente do ·Programa· combinara que viajaríamo~ juntosr numa 

viatura do ·Programa·, de Manaus para a BASE da FUNAI no 

território indígena, na tarde do dia 24 de junhor acompanhados do 

chefe de gabinete óo Superintendente Regional da FUNAI. 

Ao contrário do combinado, ao chegar à sede do ·Programa·, 

~ui informado de que o gerente do ·Programa· r. o chefe de 

gabinete do Superintendente já haviam seguido. Ao Chegar à BASE 

da FUNAir no início da noite do dia 24r os Waimiri-Atroari 

mudaram abruptamente seu comportamento. Nos dias anterioresF na 

sede do ·Programa· em Hanausr alguns Waimiri-Atroari que lá 

estavam me receberam com carinhor convidando-me a voltar às suas 

aldeiasr e solicitando bens manu~aturadosr como acontecia durante 

os 17 meses de pesquisa de campo. desta vez, entretantor os 

Waimiri-Atroari negavam-se a conversar. 

Na manhã do dia 25 de junho de 1989r durante a reunião de 

minha •apresentação do Projeto de Pesquisa à Comunidade Indígena 
••• para que o mesmo seja €ndossado·. 

[13] Durante as etapas anteriores de pesquisa de campor eu sempre 
consultavar pessoalmenter os Waimiri-Atroari em cada aldeamentor 
para obter sua aceitaçãor além das ·consultas prévias· realizadas 
pela FUNAI antes da minha chegada à área. 
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consulta [14],. estes se mostravam irritados,. alegando que minha 

pesquisa ·não trazia retorno· para eles e que não tinham 

conhecimento dos seus resultados. Ou seja,. alega~ão idêntica à 

que havia sido exposta anteriormente pelo gerente do ·Programa·. 

Durante a reunião.. os Waimir i-Atroar i me acusaranl de ser- um 

·mentiroso· e de os haver ·enganado·. A~irmaram que não sabiam o 

que eu estava ~azendo no passado,. mas que já sabiam que eu estava 

relacionado a entidades prejudiciais ao seu desenvolvimento,. 

pedindo meu a~astamento de~initivo da área. 

Surpreso,. lhes perguntei a procedência de tais acusa~ões,. 

obtendo como resposta que ·~stá nos jornais· •. ·todo mundo sabe· e 

reitera~ões da sua acusa~ão de ·mentiroso· •. enquanto iam se 

retirando da reunião. Por outr-o lado,. surgiu um dado bastante 

revelador para esclarecer o que estava acontecendo. O che~e de 

gabinete do Superintendente Regional da FUNAI disse que os 

Waimiri-Atroari tinham conhecimento da série de matérias 

publicadas em ·o Estado de São Paulo·,. dois anos antesp em que 

meu nome aparece,. apresentando-me como se ~osse agente de um 

suposto ·cartel de estanho· internacional. O que fica claro é que 

os Waimiri-Atroari não ~oram in~ormados que os documentos 

apresentados por este jornal ~oram julgados ·imprestáveis· pela 

CPI instaurada em 1987 para esclarecer a questão. 

Alguns meses depois da supervisor do 

[14] Relatada em detalhe~ 
·Expulsão·,. apresentado ao 
Pará,. em 11.07.89. Na 
quarenta Waimiri-Atroarip 
aldeamentos. 

no Relatório de Pesquisa de Campo: 
Museu Paraense Emílio Goeldip Belém •. 

reunião,. estavam presentes cerca de 
com representantes de todos os dez 
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·Programa· aTirmou que quando ele conversou com os Waímiri 

Atroari sobre o incidenteF eles lhe disseram que não teriam 

objetado a minha presen~a se eu tivesse pedido autoríza~ãoF mas 

que eu tinha chegado à tlrea sem lhes pedir. Ressalto que 

solicitara autoriza~ão através do CNPq e da FUNAir pela única 

maneira que dispõe o pesquisador etnológicoF e con~orme as normas 

estabelecidas pela própria FUNAI·. Considerando que o acesso ao 

território dos Waimiri-Atroari é controlado pela FUNAIF não 

existem outros meios para se comunicar com os indígenas. Se minha 

solicita~ão de autorização para pesquisa etnológica não tivesse 

chegado ao conhecimento dos Waimiri-AtroariF isso teria revelado 

uma Talta de coordenação entre a FUNAI e o •programa Waimiri 

Atroari·. Porémr a ·consulta prévia· datada de janeiro de 1989 

revela que o ·programa· não somente tinha sido inTormado com 

antecedência da minha proposta de pesquisa masr desde entãor 

certas pessoas apresentaram-na aos Waimírí-Atroari como não sendo 

de interesse nem para os indígenas nem para o ·Programa·. 

A maneira como ~oi articulada a minha ·expulsão· encaixa-se 

na conTigura~ão atual da política indigenista 9overnamental7 

valendo-se da retórica de ·autodetermina~ão· em que a decisão tem 

que partirr ostensivamenteF dos próprios indígenas. Insere-se num 

processo mais amplo em que as pressões de empresas sobre a 

popula~ão indígenaF privilegiam certos indígenasr visando aliciar 

lideran~as para assinar acordos diretos com as empresas em nome 

de ·autodetermina~ão· indígena: uma ·autodetermina~ão· dirigida7 

construída dentro de um contexto de domina~ão. Neste casoF certos 
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f"uncionários ao articularem esta campanha 

caluniosa contra o pesquisadorr através dos Waimiri-Atroarir 

estavam recorrendo ao modelo para af"astar indivíduos utilizado 

por f"uncionários da antiga ·Frente de Atra~ão·. A censura do 

pesquisador ·incômodo· partia de ~uncionários da equipe 

dirigenter sendo transmitida por meio dos Capitães e jovens aos 

demais Waimiri-Atroarir e recebida por estes como uma ordem do 

·programa· que tinha que ser obedecida. Como explicou um Capitão 

do aldeamento de Samadma a sua mulherr logo apds a ·expuls~o·r o 

Capitão principal havia dado a ordem para me af"astar. 

Entretantor na época da FAWAr est€ modelo de ·expulsão· era 

articulado entre grupos de f"uncionários para af"astar certos 

chef"es de Posto e coordenadores como parte da luta pelo poder 

entre os servidoresr envolvendo os Capitães e outros Waimiri 

Atroari para ªlegitimar· a ·expulsão· de indivíduos ·incômodos· 

como sendo decisão dos indígenas. No caso da minha ·expulsão·r o 

modelo f"oi acionado por f"uncionários da coordena~ão do ·programa· 

numa campanha que mobilizou todos os Capitães e outros 

representantes de todos os aldeamentos. Este ~ato revela como o 

·Programa· continua a agir como uma institui~ão totalr o que Tica 

ainda mais evidente que na época da FAWAF incorporando os 

Waimiri-Atroari em sua estrutura policialesca para que ajam como 

porta-vozes indígenas de decisões que partem da coordena~ão. 

O ·Programa Waimiri-Atroari· tem sessenta e um TUncionários 

e na parte da Reserva Indígena desmembrada por DecrP.to 

Presidencial em 1981 existem vários milhares de TUncionários da 
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Hinera~ão Taboca. Nesta época,, esta. mineradora mantinha 

servidores armados de uma empresa de seguran~a controlando o 

acesso à estrada vicinal,, 2m plena área indígena. Tomando em 

consideração esta situa~ãop cabe perguntar por que uma campanha 

organizada para disc~iminar um pesquisador etnólogo que não 

destrói recursos não renováveisp nem tem impacto negativo sobre a 

vida do grupo indígena e o meio-ambiente? (vide Oliveirap 1988a). 

Minha tese de doutorado re~lete sobre a política indigenista 

na época em que esta área era designada ·Frente de Atra~ão· da 

FUNAI. Oliveirap reTerindo-se à tese,, constata: ·No cotidiano 

descrito de uma Trente de atra~ão os Fatos aparecem não como 

denúnciasp mas por não ser possível descrever as situa~ões de 

conduta real omitindo os ~atores de domina~ão e violência· 

(1989b:30). Será que aJguns Tuncionários do ·Programa· temam que 

a continuação da pesquisa revelaria aspectos que prejudicariam 

sua imagem pública? Ou que revelar·ia que o ·Programa· continua a 

agir sobre os Waimiri-Atroari como uma institui~ão total dirigida 

por interesses e pr-essões de grandes empr-esas? Que a 

·autodeterminação· indígena que surge no contexto do ·Programa· 

esteja subordinada a estes interesses e pressões? 

Evidentemente,, o ·Programa Waimiri-Atroari· se preocupa em 

apresentar uma imagem pública favorável,, dependendo de verbas do 

Banco Mundial. Há uma preocupa~ão em incorporar cientistas de 

institui~ões cientí~icas conceituadas como o Instituto Nacional 

de Pesquisas da AmazôniaF Universidades Federais e o Jardim 

Botânico Real de Londres para realizar trabaJhos de alto valor em 
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áreas como etnobotânica, ecologia e lingüísticap na sua maioriar 

pesquisas de curta duraç:ãor usando o ·f'ato para argumentar que o 

·Programa· tem uma base ·cientÍ,f'ica·. Ao mesmo tempor certas 

pessoas da coordenaç:ão recorrem à manipulaç:ão de in-f'ormaç:Ões 

,f'alsas para acirrar os Waimiri-Atroari contra a continuaç:ão de 

uma pesquisa de um etnólogo que já realizou 17 meses de pesquisa 

na área indígena desde o início de 1982. 

Oliveira observa que ·Geralmente uma pesquisa de natureza 

cientí~ica é sempre ent~ndida pelos ~uncionários da FUNAI como 

devassa administrativa e algo para desestabilizar os seus 

indisposi~Ões dos Índios contra eles· 

(1989b:30). O ·Programa· promove a realizaç:ão de pesquisas sob 

sua supervisãor seletivamente proibindo pesquisa quer entre 

outros temasr examina a política indigenista. Para esta proibi~ão 

-f'oram utilizadas iniciativas caluniosas que 111arcaram 

irreversivelmente a pesquisa e a relaç:ão do etnólogo com os 

Waimiri-Atroari. 

Durante . .•...• a reun1ao de alguns Waimiri-Atroari 

caracterizaram meu trabalho como -~uxico·F palavra usada também 

pelo gerente do ·Programa· ao se re~erir à minha tese de 

doutorado [15]. Relatos de pessoas que estiveram na área depois 

da minha ·expulsão· a~irmam que alguns indígenas comentaram: 

·stephen não presta. Não volta maisr não·r er ao serem indagados 

(15] No ·1 Seminário de Estudos Waimiri-Atroari·r realizado na 
Universidade do AmazonasF em mar~o de 1990F com apoio do 
·Programa Waimiri-Atroari·r o mesmo gerente do ·Programa· 
caracterizou minha teser publicamenteF como ·~o~ocológica·. 
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sobre os motivosr acrescentaram que o ·Programa diz que Stephen 

não presta·. Estes relatos con~irmam que os Waimiri-Atroari deram 

a entender que alguém lhes avisour antes da reunião de 

·expulsão·- que meu trabalho ·não era de interesse·. 

Alguns ~uncionários da dire~ão do ªPrograma· ressaltam quer 

atualmenter os Waimiri-Atroari não estão indo mais para a empresa 

mineradorar nem recebendo suprimentos delar como acontecia na 

época da FAWA. Apresentam o ·Programa· como uma alternativa à 

dependência da mineradora que existia na época da FAWA <Bainesr 

1988r Capítulo IVr 2.iv). Contudor segundo a~irma~Ões de pessoas 

que estiveram na área em 1990r o ·Programa· continuava a levar 

indígenas para atendimento médico e hospitalar da Paranapanema 

enquanto não tivesse instalado seu próprio hospital. Além dissor 

a mineradora continua a ~ornecer suprimentos aos Waimiri-Atroari 

como parte da ªindeniza~ão· pela constru~ão da estrada vicinal 

que atravessa cerca de 38 km. do seu territórior Tazendo liga~ão 

entre a BR-174 e a área desmembrada da Reserva em 1981. Continuar 

também7 o projeto de cria~ão de gador introduzido na época da 

FAWA pela Paranapanemar que o gerente do ·Programa· pretende 

estender a outros aldeamentos. Este projeto nasceu de um plano 

para a área concebido por representantes do ExércitoF da 

Paranapanema e da FUNAlr em 1983r tendo como objetivo principalF 

a sedentariza~ão dos Waimiri-Atroari em área restritas através da 

implanta~ão de ~azendas-modelo Tinanciadas pela Par-anapanema para 

Tacilitar as pretensões deste grupo empresarial em avan~ar sobre 

o território indígena. O chamado ·Termo de Compromisso de 
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Assistência Social Voluntário· entre a Empresa Mineradora Taboca 

S.A. e três Capitães Waimiri-Atroarir assinado em 26.08 .. 867 ~oi 

também assinado pelo che~e do Núcleo de Apoio Waimiri-Atroarir 

atualmente gerente do ·Programa Waimiri-Atroari"r como 

testemunha. Outro ·Termo de Compromisso nQ 001/SS"r de 19.05 .. BSr 

"objetivando a realizac;:ão de Projetos de Desenvolvimento 

Comunitário·r TOi assinado por ~uncionários da mineradorar o 

Capitão principalr seu irmãor um Tuncionário da FUNAI criado no 

Rio de Janeiro que se identiTicava como Waimiri-Atroarir o 

Superintendente Regional da FUNAI e o gerente do "Programa·. 

Alguns meses depois da minha "expuJsão"r que ocorreu em 

25.06 .. 89r tomei conhecimento do Tato de quer no dia anteriorr 

poucas horas antes da minha chegada à área indígenar conduzido em 

viatura do "Programa"r TOi assinado mais um "Termo de 

Compromisso· (nQ 001/89) entre a Ninerac;:ão Taboca e os Waimiri- 

Atroarir para realizar projetos de desenvolvimento comunitárior 

destinando "importância mensal compreendida como adiantamento de 

~uturos caya1~ies que venham a ser devidos pela EMPRESA à 

COMUNIDADE em virtude de trabalho mineral que venha a desenvolver 

na área indígena·. Este ·Termo d2 Compromisso· TOi assinado por 

dez Capitães Waimiri-Atroari e ~uncionirios da Paranapanemar 

junto com o mesmo gerente do "Programa Waimiri-Atroari" e o 

Superintendente Regional da FUNAI [16Jr como testemunhas. Fazem 

(16] O Superintendente Regional que assinou este ·Termo de 
Compromisso· consta como Coordenador de Projetos Especiais no 
Projeto Especial Calha Norte: Plano Operativo Anual 1988, da 
FUNAI. 
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parte deste nTermo de Gompromlsson a noeclaraçãon firmada por 

cinco Capitães Walmlrl-Atroarl em 15.05.87 e as correspondências 

entre a FUNAI e a empresa datadas de Junho de 1969. Esta 

noeclaração", assinada também por funcionários da mineradora 

Junto com o mesmo gerente do nPrograman e o então Superintendente 

Regional da FUNAI, como testemunhas, afirma que a comunidade 

Walmlrl-Atroarl, representada por cinco I íderes, decide explorar 

as riquezas minerais dentro da área Indígena em troca de 

LQ~tl1l~§. escolhendo, com excluslvldade, o grupo empresarial 

Paranapanema para real lzar em seu território atividades de 

pesquisa e de extração mineral. A noeclaração", é escrita numa 

retórica de autodeterminação Indígena, como se a decisão de 

explorar minérios e a escolha da Paranapanema com excluslvldade, 

partissem dos Walmlrl-Atroarl. Entretanto, a própria redação do 

documento e a assimetria da proposta revelam que os Capitães 

Waimlrl-Atroarl que o assinaram não foram Informados das 

conseqüências trágicas para a sobrevivência do seu grupo étnico, 

Já ameaçada por Invasões recentes da mesma empresa, de qualquer 

avanço de mineradoras sobre seu território. Revela, ao contrário, 

que os Capitães foram ai iciados por pressões empresariais 

articuladas por funcionários do "Programan. 

Todos estes documentos que estabelecem acordos entre os 

wa1m1r1-Atroar1 e a mineradora, assinados por Walmlrl-Atroarl 

Junto com funcionários da FUNAI, são Ilegais, contrariando a 

legislação lndlgenlsta do país. Gomo também é um ncontrato de 

Utl I lzação do solo para fins de Mlneraçãon entre seis empresas do 
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grupo Paranapanema e a FUNAI, assinado pelo Presidente da FUNAI, 

Romero Jucá FI lho, autorizando a exploração de minérios em toda a 

área Indígena dos Walmlri-Atroarl. Os funcionários da FUNAl que 

articularam este "contrato" com a Paranapanema, em 1987, também 

aliciaram o Capitão principal dos Waimlrl-Atroarl e seu Irmão a 

assiná-lo. Cabe lembrar que a assinatura deste "contrato", em 

Brasília, ocorreu quando o Capitão principal e seu Irmão vieram 

através da FUNAI, acompanhados pelo Superintendente Regional e o 

gerente do "Programa". Faz parte de uma série de Irregularidades 

usadas contra esta população Indígena para favorecer empresas 

privadas através de acordos i lega Is e de consequências etnocídas. 

Estes fatos esclarecem os motivos que levaram certos 

funcionários do "Programa Waimlri-Atroari" a recorrer a uma 

campanha para proibir a continuação de uma pesquisa etnológica, 

assim permitindo seu controle não somente sobre os Walmlrl 

Atroarl e ao seu acesso a Informações, mas também sobre o acesso 

a Informações sobre o "Programa" por pessoas que não estão 

subordinadas à sua administração. Neste sentido, o "Programa 

Walmlrl-Atroarl" se revela como uma Instituição total fechada que 

capturou a população Walmlrl-Atroarl. A proibição desta pesquisa 

coincidiu com uma pol I t t c a sistemática de 

etnológica na região compreendida pelo 

interromper pesquisa 

PGN, enquadrando 

pesquisadores dentro dos argumentos apresentados nos estudos do 

Conselho de Segurança Nacional <vide OI ivelra, 1990:29-30), como 

se fossem parte de uma suposta conspiração contra os chamados 

"Interesses nacionais". 
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