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UM BALANÇO DE QUATRO ANOS DO PROJETO .CALHA 

NORTE: OS WAIMIRI-ATROARI 

A maior part e do território dos Waimiri-A t roar-L, 'localizado no 
1 •• 

norte do Amazonas e sul de Roraima foi incl~ido no espaço designado ' 

"NJcleo Regional ou 'Interiorano• "pelo ~rojeto Calha Norte (P.2). 

Embora·não fosse atingido pela Faixa de Fronteiras, que tem sido · o 

alvo principal de ocupação militar nasses primeiros anos do.Projeto, 

'i 

' o território deste grupo indígena já vinha sendo ocQpado através 
1 

da 
'· 

implantação de grandes obras1 dirigidas a nível do Governo Federal~ 
1 

Essa _9cupação maciça Lnd.c í.o u=s e com a cone+rução da· estrada BR-174 
' 

pelo 6º Batalhão ae Engel:llharia e construção~ Jos primeiros anos da 
- 1 

década de 70, que atravessa o território indígena. Acelerou-se com a 

invasão do território por empresas min~radoras subsid_iárias· do GrU!:po 

paranapanema a partir de 1979 e pelo enchiment~·do reservatório da , 
hidrelétrica de Balbina desde outubro de 19870 

A população indígena, ap~s ter sofr~do d~cada~ de epidemias e 

massacres. foi estimada emtre 600 e loOOO pelo sertanista Gilberto . . . 
pinto Figueiredo costa em 27olOo73(1). Em 1~83, quando a maioria da 

! 

população tinha sido aglomerada em aldeàmentos próximos aos postos 
• 

da FUNAI, chegou a uma baixa de 3-3·2--pess-oas (Baines, 1988: lo9).. A 

política da FUNAI. estreitamente vtnculada. ao Exército (Baines 
1 : . 

1 

1988: 98'-105 ), era d e manter um corrt í.ng'errt e extremamente grande de :ruu 

cionários na área, chegando, em épocas, ·a mais.de cem indivíduos. 

o:;s funcionários da-Frente de Atração,ao impor uma políttca de aldea- 
# - 

mente dos waimiri-Atroari,recrutavam "Capitães de aldeian, principal . - 
mente jovens encarregados de transmitir as ordens de trabalho emiti- 

1 • 

das pelos primeiros para o resto da poJ?ulação ina:!gena. Impuseram um 
·1 

regime de trabalho agrícola dirigido pela FUNAT, com o rígido ·cumprl 
• 1 : 

- • 1 • 1 

mento de horários. Essa imposição de um estilo de vida arregimenta- 

do, totalmente alheio à dos waimiri-Atroari antes do .aldeamento acar 

retou modificaç3es abruptas e traumiticas na sua vida. 

ta n e •- 
l - -r - . -- 

1 
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Neste sentido, a ocupação maciça do território dos waimiri-Atro 

ari através de uma política governamen-ta.l estreitamente vinculada ao 

Exército e atrelada a interesses empresariais, 
1-configura-se como um 

mo de lo. do que está acontecendo, a t·ualmen te, em outras áreas indíge 

nas incorporadas pelo projeto calha Norte, embo~a as estratégias de 

ocupaçio sejam diversas conforme o momento pblÍ~ico e as especifici 

dades dos interesses econômicosC2)º 

Embora a ocupação do território Waimiri-Atroari, de maneira vio 

lenta e maciça, tenha precedido a implantação do projeto Calha Norte, 

os ~ltimos quatro anos marcaram uma intensificação do processo de o 

cupação. e o aument_o cEe pressões exercidas por empresas direta e indi 

retamente sobre os ncapitãesn Waimiri.,..Atroariº 

Empresas Mineradoras 

Empresas mineradoras do Grupo paranapane~a v~m ocupando o terri- · 

tório dos waimiri-Atroari através de uma estratégia de criar 11fatos 

consumados". A empresa TimbÓ Indústria &e Mineração Ltda., deste Gru 
1 ' 

po, conseguiu alvarás de autorização para. pesquisa de cassiterita no 

vale do rio Uatumã, no início de 1979, numa área encravada 80?& eni :\- 
' , 

terras indigenasº 

Ao ser intimada pelo DNPM, em Ol.Q4.80,a ~pr~sentar sua ~~fesa 
• , • \ ,· 1 

em processo de nulidade dos alvaras, a paranapanema respondeu que os 
\ ' 

trabalhos de pesquisa, iniciados e~ abril de 1979~ já estavam avança- 

dos. A mineradora recorreu a manipulações ~artográficas(3) , mudando 

o curso .superior do rio uatumã para o sudoeste e rebatizando o_ antigo 

rio uatumã como "Pi tingan ,- desmembrando uma área de aproximadamente -·' 
526.800 hectares da Reserva rndÍgena. E~ Decreto ~residencial Nº 86º 

630 de 23.11.81~ a Reserva Indígena foi desfeita e a irea redefinida, 

d_esmembrando a. parte de interes.se imediato à empresa mineradora e 

transformando o resto em uirea temporariamente interditada". Atrav~s 

da Portaria Interministerial NQ 73 de 19001.82, toda esta regiio foi 
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aónominada0'. 
11Província Mineral do Mapueran, com· uma produção de cas s í, te ..... _.: . ,:.. .. 

' . . ~"~\ 
rita estimada em 60 milh5es de toneiadas ("Estado de sio paulo" 18 e 19 

1 

de fevereiro de 1982)1 Esta ,,província·Mineral" ~ formada por ri~a ,rea 

que abrange caracaraí, Novo Airão e.prainha. A ~nterdição da região a 

garimpeiros assegurou os interesses das empresaa'mineradoras. 

Em janeiro de 1982, funcionários da FUNAI descopriram uma picada 
' 

aberta na floresta por servidores da empresa mineradora dentro da'área 

indígena. Em 18.o6.82 o Presidente da FUNAI concedeu autorização à em- 

presa mineradora para construir e utilizar uma estrada de caráter pri 

vado e exclusivo, no mesmo local .Lnvad íido , da qual 3.8 kms , atraves·saría 

o território waimi.ri-A troari. o .ace s so à est~ada passou a. ser cont.rola- 

do por fur1;cioná-;Í~s armados de uma emp:çesa de·ségurança·a serviço da 

parinapanema, em plena área indÍ~eha~ 

o necreto presidencial Nº 92.426, de 25.o2.86; outorgou à mesma em- 

presa concessio para con~truir uma hidrel~irica particular ~a-!rea des - 
. . 1 

membrada da Reserva JndÍgena, quando as obras já estavam adiantadas .• 

A mesma empresa mineradora vem procurando alic~ar os "Capitiestt 

waimiri-Atroari, pressionando-os a aceitar sua presença com objetivo de 

entrar em acordos.diretos para avançar sobre- o que resta do territ6rio 

indígena, ·onde empresas subsidiárias da·para~apanem~ e de outras miner~ 

doras já solicitaram autorização para·pesquisa de mineração junto· ao 

DNPM·, em grand~s extens6es. Em 1983 a Paranapijnema construiu uma ~sriola 
, .. 

no Posto Indigena Terrap~enagem, em frente ao aldeamento onde_reside o 

-ucapi tão'' principal, inaugurada em 1984 pelo cqma~dinte Militar d'~ Ama 

zô~ia ( 4): Em 1988 a mesma empresa construiu casas de alvenaria para o 
' ' 

"Capitã~,,· principal e seu irmão, além de abastecer o ncapi tão,, principal 

com carne congelada. 

Em 26008.~6, tr~s dos ucapitães" Waimiri-Atroari junto com um repr! 
. , 

sentante da Mineração Taboca SoA~ assinaram. um termo de co~promisso de 

assist~ncia social para um .projeto de desenvolvimento comunitário que 

constaria de projeto pecuário• projeto Agrícola e- Demarcação de limite· 

entre a área indígena e a ~rea desmembrada e ocupada pela minerad~ra, 



---------- .. -----~-- .. , •..• _,_- ..• ,·.!:1!,~t_~---·· 
~-·- 

---- .~--- 

/ 
l -4- 

1 

1 

i - ' - incluindo as cabeceiras de um afluente dor o Alalau, que esta se• ~ . 
~- · • .. 

do poluído pelas atividades de lavra. 

O projeto pecuário incluia a formação de 50 hectares de pasta 
: ' - 

gem com 16. quilômetros de cerca ,de arame farpado, modelado na ocu- 

pação atual da Amazônia através da destruição de·grandes extensõe~ 

de floresta para atividades pecuárias, com uma baixa produção e da 

nos irreversíveis ao meio-ambiente. Além disso, os Waimiri-Atroari 

não têm o costume de criar animais pára comer, ~mbora funcionários 

da FUNAI, há vários anos, v~m criando expectativas entre os 110,a· 

pitãesn Waimiri-Atroari de implantar projetos pecuários. Mesmo sa 

bendo as consequ~ncias negativas que esse modeltj poderá trazer pa- 
1 

ra uma população indigena da floresta tropical.; 

um funcionário da FUNAI·, ·cr·iado no Rio de Janeiro, que se· dizia 

sobrevivente de um massacre no rio Alalaú em 1949 quando criança, v.e 

io para a área dos waimiri-Atroari em março de ·19s4 com sua esposa e 

filhos cariocas. Após passar cerca de um ano no posto Indígena .Abona 

ri, este servidor foi transferido para o Posto da FUNAI ,nos limites 

da área waimiri-A troari com a área desmembrada· aia Reserva, ocupada 

pela mineradora (na beira da estrada particular da ·Mineração Taboca).· 
' . 

Em 1985, este funcionário levava jovens Wai~iri-Atroari para seu 
i 

Posto, mandando-os trabalhar para eleº Anunciou ~ue a mineradora lhe 
1 

·estava oferecendo aparelhos domésticos, alimento~ industrializados e 

escola para seu filhoº 
' 

Em 06.07.87, este funcionário, apresentado pela FUNAI corno um- 

111Íderu junto com o ncapi t ão« principal e seu Lrmão , e nove ind.! 
' .. . , 

genas de alguns grupos étnicos do Alto Rio Negro, estavam em Brasi 

lia. Faziam parte de uma comissão, liderada por um homem TUkano,que 

veio a Brasília através da FUNAI na época em que~ paranapanema e ou 
1 

tras empresas mineradoras estavam tentando conseg~ir a inclusão, na 

Nova constituição, de uma cláusula permitindo a entrada de minerado 

ras privadas em áreas indígenas. Es-ta comissão convocou uma audiên 

cí,a com o presidente- da FUNAI para .apo í.ar- a po r t.a.r La da FUNAI e do 
i 
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. DNPM · re·gulamentando ... 1Jm "; decret!l-:.:.. que ... ~ permi t d a a. .entrada 

de ernpr e s as mineradoras privadas em ;ir~a~ , indíi~~as. o. ~u~ci~ridri-~, 
' ' . 

se apresentando como nchefen waimiri-Atroari, defendia os interesseg 

da Paranapanema, afirmando que os waimiri-Atroari queriam esta 
• 1 , ! . . 

sa de mineração no seu territórioº os waimiri-Atroari vieram .a 

. lia acompanhados pelo então Superintendente Regional da FUNAI 

Chefe do NÚcleo de APoio Waimiri-Atroari. 

empr e-, 

Bras.Í 

e o 

o programa \'taimiri-A troari ( conv~nio 'FUNAI/Eletronorte) 

Em outubro q.e 1987, o fechamento das comportas da barra~em da 
• 1 

hidrel~trica de Balbina inundou aproxim~damente 2.~40 qui18m~tros 

quadrados de floresta, território tradicional d~~ Waimiri-Atroari. 
I 

As águas fétidas do reservatório ficaram impróprias para _heber e 
/ 

mesmo tomar banho. cerca de um terço da população total dos waim1 ..•. 
ri-Atroari foi forçosamente relocada dos seus territórios nos va 

les dos Igarapés Santo Ant~nio do Abonari, Taquari e seus afluen- 

teso 
1 

A população do aldeamento Tob~pina foi relocada, via Manaus, 

para Sumauma, na beira do rio curiuaú, en~uanto a. p~~ulação ~e Ta 

quari foi relocada pelo programa waimiri-Atroari (conv~nio FUNAI/ 

Eletronorte) para um local desígnado Monawat num igarapé afluent~ 
1 

do médio rio AlalaÚ, a poucos quilômetros da estrada BR-174º Con- 

forme informações prestadas por integrantes do programa, as águas 

do,re~ervatório não atingiram as roças e os habitantes d~s aldea- 
.,. 

mentas atingidos estão retirando seus produtos agrícolas, sob o 

rientaçio do programa qu~ alerta, inclusive, para a impossibtlida- 
: . : ... ; ~ 

de do uso da' água dos igarapés e da ocupáção d~ área indÍgen~º 

O Programa waimiri-Atro~ri, resultado do çonvênio firmado en- 
' . , 

tre a FUNAI e a Eletronorte, desde 1987, passou a dirigir a pol1ti- 

ca indigenista na área. É supervisionado por um Comitê consul~ivo 

- 
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·f! integrado por funcionários dos dois Órgãos e abrange tr~s sub-progra- 
" 

mas: Educacional, de saúae,e de produção e Meio-Ambiente. Seu financi 

amento ~ f~ito pela Bletronorte, com verba do Banco Mundial, e tem . . 
previsão para 25 anos de duração. Atualnente existem 61 funcionários: 

nà área, sendo 41 do programa e 2o da FUNAI, conforme informações pre~ 

tadas por seus representantesº A população tota~ dos Waimiri-Atroari 

seria, em setembro deste ano, de 466 indivíduos~ o que representaria~ 

no caso, urna recuperação populacional muito rápida a partir de 1983.: 

com muita verba, o programa conseguiu diminuir a mortalidade con- 

seqUente, sobretudo, de doenças contagiosas. co~seguiu implementar pf~ 

gramas de multi-vacinação, alcançando .toda a população indígena, e pra 
. ' - 

ticamente erradicou a malária, num prazo de seis meses. Esta doença 

era hiper-endãmica antes do in!cio do Programa. A equipe ai sa~de do 

programa Wairniri-Atroari ~ composta de um m~dicoi, um enf~rmeiro e oito 

atendentes de enfermagem, conforme informações p1~estadas em junho des- 

te anoo 

Apesar de alguns saldos positivos cbmo uma melhora no atendimento 

médico - o que antes não era somente precário como omisso nas mínimas 

obrigações de assist;nc~a básica a esta população ir.dÍgena -,o progr~ 

ma representa uma tentativa da empresa de remendar os prejuízos irre 

versíveis decorrentes da inundação da área. um médico que trabalhava 

no programa admitiu que o fechamento da rep~esa de Balbina e enchimen- 
• 1 

to do reservatório está criando condições propícias para o aumento de' 
••• " ' , 1 • 

doenças; tanto as de veiculaçao h.í dr-Lca c'omo as de arborlirus GUJOS 
1 : ' 

vac t ca-es têm autonomia de vôo ôe. a.té 30 q~ilômetro6. 'Inclusive~ no 
1 

rio uatumã, área livre de malária havia dez ano s ç: a doença voltou a se 

manifestar após o fech2mento das comportas. Nessas circunstâncias, um 

atendimento médico rigoroso à população indígena~ mais do que uma o - 

brigação da empresa. . 
. . ,. ' . ! 1 o programa esta sendo apresentado tanto pelos Waimiri-Atroari co: . . ~ 

mo pelos funcionários, através de discursos de autodeterminação ind!-i 
1 
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,-;{ 
., geria , . Isso se manifesta em frases como r 11QUem manda aqu í., só né sn , "Vo 

: ' i . , - . : - cê pensa que e a FUNAI que esta ensinando a gente~ mas não e. FUNAI 

não ensina mais. NÓS mesmo que está 
1 

sabend~. Nio;~ criançai·N~o ~ 

cachorrol Nem bicho!"º conforme uma pr~fessora do.Programa: nos pro 
. . ' 

fessores oferecem uma assessoria técnica para que os Waimiri-Atroari 
1 

• i , , 1 , 

mesmos se alfabetizem na sqa propria l1ngua11o Nas:palavras de um me- 
1 ' 

dico que traba.ihava na área: no programa de educa~ão para saúde vai 
1 1 

1 ; 
1 

ser incorporado ao programa de educação (incluind?) informações bá- 
, 

-sicas sobre mecanismos de transmissão das princip~is,doenças para que 

eles possam, por eles mesmos, bolarem~ maneipa de evitar contrair 

certas doença sv • 

Tanto no .d í s cur s o dos· funcionários quanto no dos Waimiri-Atroa 

ri, ressalta-se sempre a participação ~ndÍgena nas decisões. Entretan 

to, as próprias Lmpo s í.çõe s criadas pela inundação-:-·da área ind:Ígena· e 

as transfer~ncias obrigat6rias marcara~ o car!ier autoritátio do pro- , ' 

, grama, que não deixou de perpetuar.as relações de dominação-subordi - 

nação entre os funcionários e os Waimiri-Ãtroari, já estabelecidas pe ... 
la FUNAI nos anos anteriores. 

Este modelo pre-estabeleceu um discurso de autodeterminação se- 

guindo uma política estreitamente articulada ao Ex~rcito, com a no 

meaçao de ncapi tães de a Ld e í.au e o acionamento de i·dentidades como 

11Í~dios civilizadosn, "Índios brasileirosn, e nos meninos da FUNAI",, 
• 1 

dentro de uma Frente dy Atração que atuava como uma instituição total~· 
. ! ~ 

Estas identidades foram acionadas pelds pr~prios :runcionirios da_FU- 

NAI para.identificar os jovens waimirf.Atroari com eles, poré~ sem 

pr e subor-ô í naô os aos primeiros • 

. o progràma waimiri-A troari (FUNAI/Eletronorte), apesar a·e ter di- , . 
1 · 1 ' 

verg;ncias da política ant~rior, ao !~plantar sub-Programas dirigidos 
1 ' • : • 

1 ' 

pelos funcionários, está acelerando, ainda mais, as mudanças abrupta~ 
' . . 
' ! 

no estilo de vida dos waim'iri-Atroario O ·sub-program~ á.e Educação, a-· 

tualmente com 16 professores, está sendo implantado numa situação em 

. .,. 
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que os funcionários da FUNAT já haviam estimulado 'os waimiri-A troari 
1 

a reivindicarem escolas através da imposição de um~ perspectiva de 

ver a educação escolar como um processo para se tornarem n!ndios ci- 
~ 

vilizados•'~ como se isso fosse uma maneira de se igualarem aos funci . ! ...,. 
onirios numa situação de extre~a desigualdade da ,Frente de Atraçãoº 

Ao apresentar o Programa numa linguagem de.autodeterminação in- '! , , 
' . 
• •1,'~l 

· dÍgena 1:esta ver se os Waimiri-A troari, f'r errt e a esta polÍ tica indi - i ! s:.i,, 

genista intensificada de a$sist~ncia educacional,:tecnolÓgica e! méd! 
1 ' 

- co-sani tária, terão condições de assumir e dirigir sua.s prÓpria1s vi- 

das, visto a presença de um contingente tão numeroso de funcionários 

em seu territórioº Funcionários estes que implementam sua política in 

digenista atr~~~s de uma r~laç~o did,tica, mesmo que esta relação se-. 

ja apresentada como assessoria t;cnica. Além disso, alguns dos funcio 

nários na área são os mesmos que compunham a Frente de Atração anterJ 

or. Isso, sem esquecer que a prática da política da Frente .de Atração 

durante os anos anteriores, apesar de estar enfeitada com uma lingua 

gem de autodeterminação indígena, ~onstit~ia, em si mesma, a supres 

são absoluta _de autodeterminação, e a subordinação dos Waimiri-Atroa 

ri a um modelo de desen~olvimento -econômic~-at.~e.l~d? a interesses em 

presariais a:=ticulados pela FUNAI,.e pelo :sxército':. •. 

obstáculos levantados à realização de pesquisa científica - - . ! 

o mesmo modelo d~ expulsio gerado durante a:,poca da Frente de 
' ' ! 

Atração da FUNAI, que surgiu da luta pelo·poder entre os .~uncíonários' 

na área com o inevit~vel envolvimento dos Waimiri-Atroarip continua ai 
pre'V"a.lecer. Isto ficou evidente na nexpulsãon deste pesq~isador e sua 

assistente em junho deste ano, pela equipe dirigente, representada 

pelo 11capitãon principal e seu irmão, junto com ~utros "Capitães" e 

jovens, levados para uma reunião na BASE da FUNAI, na beira do rio A1 
i 1 

lalaú, numa operação cuidadosamente planejada por funcionários1 com in 

~... - - . . - - ' 

' -~--·-··· ···-·. ' 
li - ·-··-- . :WiW4&WilffiD,a . : . . . j~ '.: i - .., 

l ' Miltlllt\\b1 
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tento de insti_gar os waimiri-Atroari ~o~tra o pe squ í.aaô or , 

Durante. 17 meses de pesquisa de campo .realizada na época de 1982 

a 1985, o pesquisador presenciou à expulsão de diversos funcionários 

da FUNAI desta área indígena, em conseqü~ncia do clima de intrigas es 

tabelecido pela própria política indigenista (Ver Baines 1988: capít~ 

lo IX págº 424s e pág. 518-521)º Nessa época um modelo de expulsão já· 

estava sendo formulado com sua própria linguagem através de frases co- 

·· mo 11Mentirosot 11, "SÓ enganando Índio! ,r. 
Após a Última etapa de pesquisa de campo -do pesquisadort em 

1985, o mí ss.í.onár I o .. Egydio schwade e ._sua família, que à'esenvol viam um 

projeto de alfabetizaçio, foram expulsos desta ,rea indígenaº Nas pa- 
1 

lavras do atual coordenador do programa waimiri-Atroari, o pesquisa- 
' 

dor Márcio da Silva também. foi expulso do Camanaú em 1987: '~No tercei- 
1 

1 ' 

ro dia os Índios foram com o Chefe do posto e disseram q~e não queri- 

am· Mircio l~º Ele s6 escrevia e re6olhia informições e nio houve bene~ 

fÍcio para elestt, 

O que distingue esta ~ltima »ex~ulsão" do pesquisador e sua·assis- 

tente foi a utilização do item 13 da Portaria N2 0782 da presidência d~ 

FUNAI que prevê a apresentação do projeto de pes~uisa à·comunidade indÍ 

gena para que o mesmo seja endossado9 O pesquisador e sua assistente 

foram informados por funcionários do programa waimiri-Atroari que, ao 
1 

consultar o "Capitio11 principal sobre a proposta de pesquisa, este nio 

havia demonstrado interesse. Apresentaram a atitude de que a pesquisa 
' 

antropológica não tem nretorno imediato" para a COíf1Unidade indígena. 
1 

A~ ~lanejar uma reunião para consultar os waimiri-Atroari, com a 

participação de cerca de 40 indígenas, com represeJtantes de todas as 

dez aldeias existentes na irea, o coordenador junto ~om o Chefe ~e aa- 
binete do Superintendente Regional seguiram para a !área indígena na 

. 1 1 

frente do pesquisador e sua as?ist~nte· e pão j~ny~~ como e~te· coorde- 
• , 1 1 

nador havia combinado com eles. ó~'"pesq~is'a~i0r- ·~~- sua assistente. foram - . .. . .. ... -· ·- ~ ..•. ~ 

levados para a.área e-lá, os mesmos -waimiri-:-.A.tro~r~_· ~u~.,._na sua pa- 

_ssagem pela sede do programa waimiri-Atroari em Manaus nos dias 
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anteriores, _. haviam recebido o pobquieador com reooptividnde, 

convidando-o animadamente para visi t.ar suas ~ldeiae, 00 afnatararn 
,• . 

dele e se negaram a conversar com ele. Na·redniio de "exp~lsãon r 

acusaram o pesquisador de ter ligações com nentidades prejudiciais 

ao desenvolvimento dos waimiri-Atroar111,revela~do o uso de mat,rias 

jornalísticas ca.Lun.í o aa.s publicadas em 1987, no ·"Estado de são ·pau 

lo", com Lnf'Lu ênc La da paranapanemaº Além disso,' houve a imposição 

de uma atitude de que a pesquisa não trazia "retorno" para os Waimi 

ri-A t r-oar-L, "Retorno" esse, avaliado p~los p::i;.Óprios funcionários do 
1 

programa, num discurso excludente que não ad~itia a presença de pe~ 

soas que não sejam do próprio programa. A atuação destes funcioná - 

rios 
, ~~- ' ,,..,, i, . 
e um exemplo da ~anipulaçao de informaçpe~.P~ra incitar um gr~ 

po i:ndÍgena contra um' pesquisador, criando entré;!.Ves a. qua Lque r pes- 
'1 1 

quisa científica que não seja dentro de, um .. programa subordinado a 
! 1.,' 

interesses empresariais. 

Observações 

O Programa Waimiri~Atroari está o.:ferecen'd.o condições para que 

os Waimiri-Atroari Rão recorram ... à Mineraçã(l').·,Taboca ·.S/A (dp Grupo 

paranapanema) º .Durante o s .ano s .. ant.e:rüores ao :1;::cpgrama, os funci'on·ários 

dâ FUNAI na 'área vinham incentivando- os Waimiri .•. Atroari a depender 

da empresa mineradora, como j' relateiº O termo de compromisso de, w 
1 

assist@ncia social assinado em 1986, por tr,s "Capitães" wai~iri-A 

·j 
:1 

.. :• 

troari e um representanje da Mirieração Taboca~· foi ~sinado.- também 'f \ . 

~ar.dois testemunhas da FUNAI, o então superintendente Regional e .. 
o atual coordenador e chefe do NÚcleo de Apoio Waimiri-Atroari que, 

junto com outros funcionários da FUNAI, articulou a reunião de "ex 

pulsão» do pesquisador~ ~ua assistente em junho passado. 

Além de refrear a pressão direta que a paranapanema exercia so 

bre os jovens n capitães 11 waimiri-A tr.oari, o prog:rrama Waimiri-A tro- 

• 

-~~:Jail:Rlilai,;• tt ame - 
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1 

ari (FUNAI/Eletronorte) conseguiu a demarcaçio di ~rea indígena~ sua , , 

hom~logação por necreto NQ 970837 de 16.06.89º contudor na configura- 

ç~o atual em que o territ6rio dos waimiri-Atroari,. al~m de ter uma 

pr e sença militar no destacamento do, 6Q BEC em Abonar~ que data da épo 

ca da construção da.rodovia BR-174, já tem o que o projeto calha Norte 

especifica como nnecessidades fundamentais, como a ampliação da infra 

estrutura víária, a aceleração da produção de energia hi~relétrica, a 

interiorização de p6los de desenvolvimento econômico ..• " (p.4)~ os 

~airniri-Atroari se encontram numa situação extrema~ente vulnerivel. 

Frente a tantas pressões, os waimiri-Atroari, t~m-recorrido a--quem. .. . - .. ~ 

oferece mais em termos de bens industrialLzados. ~_pr9jetos.d&;assist~ri- 

, ' i " eia. Mesmo com a area demarcada edho~ologada, pode-se prever que a em-· 

presa minerad_ora continuará a tentar aliciar os· nckpi tães•r para entrar 

cm acordos para _avançar mais sobre o território indígena, além. de pre 

ssionar os Órgãos governamentais. o programa waimiri-Atro~~i. (FUNAI/El~ 

tronorte) está consolidando o processo, já iniciado pela :r.'rente de Atra 

ção, de inserir os indígenas numa economia ·de mercado através de progra~ 
1 

mas de produção e Educação. porém, ievanta uma alternativa~ proposta de 

um militar, que em 1983 sugeriu a implantação de f~zendas-modelo com 

escolas nos postos,financiados pela empresa minera4ora com assistência 
1 

técnica para sedentarizar os waimiri-A troari em ár~as reduzidas e a s s'Lm 

facilitar a entrada de~ta mineradora na ~rea que l~es sobrava. Nessa ~p 

oca aparece e figura da 11faze:uda-rnodelon ou n co'l on.í,a agrÍcolan, · estrei- 
1 

t~mente ligada ao modelo mi~itar-empresarial de ~ntegraçio do calha Nor- 

te~ posteriormente aplicada!em ireas i~d!g~nas do ~lto Rio Negro~ 

' .•. 
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NOTAS 
i 

/ . :f 

1. Relatório da Frente de Atração waimiri-Atroari, de 27.lo.73~ 
' ; 1 

apresentado pelo sertanista cilber~o pinto Figueiredo costa~ 
i 
1 i 

·chefe da FAWA- 

2. ver, por exemplo, Albert, B· (1989) para o caso dos yanomami. 

Neste caso, em lugar das empresas adotarem~ estratégia:de in~ 
. 1 

vadir· o território indígena criandq "fat.os co~sumadosn que .são 
• f • ' 

1 

posteriormentenlegalizadosn ,. e em resposta d aa conquistas da 
' ' 

nova constituição, a SADEN ligada a interesse~ empresariais tem 

pene~rado na política indigenist~ e ambienial. Implementa um 

ttmodelo ecol6gicon de expropriaçio das terras indígenas, atra 

v~s de umª npolÍtica indigenista e ambiental .subordinada a um 

modelo militar-empresarial de. integração d~s áreas fronteiriç~s 
' ' 

do horte e do oeste em continuidade geopolítica e econô~ica com 

os projetos de desenvolvimento da.Amazônia dos_ anos 70" (p.25). 

·3. veri Baines, s. c.,111és waimiri-Atroart et 1~ compagnie parana 
! 

panema: chronique dtune EXploration officieilett, in Ethnie: nroits 
: 

de l•~omme et peuples autochtons, paris. 1989 no prelo. 

4. "A N:otícian, Manaus, o7 .ol. 84. 
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