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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
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Senhora Subprocuradora-Geral,

Cumprimentando-a, encaminho a Vossa Excelência, para 
conhecimento e análise dessa Câmara, cópia de Termo de Declarações e dossiê enviado 
pela pesquisadora Eliane Camargo, da USP, relatando cerceamento, pela FUNAI 
ADR/Amapá, de trabalho científico relativo a estudo do aspecto linguístico da 
comunidade indígena Wayana, situada no Parque Nacional do Tumucumaque e na AI 
Paru de Leste, neste Estado.

Atenciosamente,

UBIRATi
P rocu rador  
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Ass. (nom e)

Recebido* por:

.........................................................

Assessor (ía 6.* Câmara d® -CaSrdtnaçâo e ReyJsâo
L Ass. (n o m e ) J

A Sua Excelência a Senhora
Dra. MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS
DD. Subprocuradora-Geral da República e Coordenadora da 6a CCR (Comunidades 
Indígenas e Minorias)
Av. L-2 Sul, quadra 604, n° 23 
CEP: 70.200-901 - Brasília/DF
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TERMO DE DEPOIMENTO

Em 05 de agosto de 1998, na sede da Procuradoria da República no Estado do Pará, localizada na 

Rua Domingos Maneiros, 690, Umarizal, Belém, às 9 horas, presente o Procurador Regional dos 

Direitos do Cidadão no Estado do Pará, Ubiratan Cazetta, compareceu, espontaneamente, a sra. 

ELIANE , brasileira, solteira, filha de Tiburcio Camargo e Teresinha França Camargo, portadora 

do RG 10.506.768/4/SSP/SP, residente na Rua Augusta, 614, apto. 13, São Paulo/SP (11 Rue de 

Tourtille, 75020, Paris, França, endereço eletrônico, no Brasil, c a m a r g o b @ h o tm a il. com OU 

c a m a r g o g c c r . l i n g u i s t  . j u s s i e u . f r , para relatar que, na qualidade de pesquisadora, 

com atuação no estudo do aspecto linguístico de comunidades indígenas, pretendia desenvolver 

trabalho científico junto à nação indígena Wayana, situada no Parque Nacional do Tumucumaque 

e na A.I. Paru de Leste, neste Estado, área indígena cujo acompanhamento incumbe à 

Administração Regional de Macapá da FUNAI; QUE, para viabilizar seus estudos, manteve 

contato com o Administrador Regional da FUNAI, sr. José Amaro Gonçalves Lopes, a fim de 

obter permissão de ingresso na área; QUE, a despeito de ser conhecido seu trabalho, uma vez que 

já desenvolveu pesquisas semelhantes com outras comunidades indígenas, sempre sob o patrocínio 

da USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO e do CÉLIA - Centro de Estudos de Línguas 

Indígenas da América do CNRS -  Centro Nacional de Pesquisas Científicas (França), todas as 

negociações para ingresso na área eram dificultadas pela Administração da FUNAI, sem que 

fossem indicados motivos específicos; QUE, após insistentes tratativas, foi informada pelo Sr. 

AMARO, Administrador Regional da FUNAI, que, por residir em outro país (França), a pesquisa 

somente seria autorizada se, através da pesquisadora, fossem obtidos parcerias com instituições 

eí igeiras; QUE, mesmo atuando há anos no exterior, nunca desenvolveu qualquer atividade em 

conjunto com organizações não-governamentais ou outras formas de pesquisa que envolvam 

captação de recursos externos, não se sentindo apta a apresentar projetos de tal natureza; QUE, 

tendo informado tal fato ao Administrador Regional, ouviu dele afirmações preconceituosas em 

relação ao trabalho desenvolvido pelas universidades localizadas no sul/sudeste do país, 

culminando por concluir que nenhum pesquisa da Universidade de São Paulo seria autorizada pela 

ADR MACAPÁ, QUE, segundo afirmou o Sr. Amaro, somente pesquisadores da UFPA e da 

UNIFAP contariam com o apoio da FUNAI, especialmente porque, na visão da ADR MACAPÁ, 

os demais pesquisadores apenas se utilizam das comunidades indígenas para obter proveito 

econômico, vendendo fotografias e filmes em vídeo; QUE, ouviu, ainda, do Administrador da 

FUNAI que seu trabalho estaria vinculado à conduta da pesquisadora DOMINIQUE GALLOIS, a
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arqueológico, exploração irregular de potencial minerário; QUE, embora conheça DOMINIQUE,

não tem com ela qualquer vinculação; QUE, mesmo em face de tais impedimentos, conseguiu 

equacionar, aparentemente, seu relacionamento com a ADR MACAPÁ; QUE, além desta postura, 

enfrentou, ainda, dificuldades impostas pelo Sr. MAURO LIMA, Chefe de Posto Regional da 

FUNAI, que, em comunicações internas, acusou-a de tumultuar o ambiente nas comunidades 

indígenas, andando nua nas tribos em que era recebida; QUE esclarece que, com exceção de uma 

comunidade específica, onde, por exigência dos próprios índios, somente pode permanecer se 

aceitar trajar as roupas tradicionais da comunidade, ou seja, a tanga, nunca teve tal 

comportamento; QUE este mesmo Chefe de Posto, Sr. Lima, disse-lhe que, como o governo 

alemão estaria arcando com os custos do serviço de demarcação da área indígena, teriam os 

alemães determinado exclusividade no controle das pesquisas científicas a serem realizadas na 

região, QUE, em verdade, notou uma atitude deliberadamente hostil dos funcionários da FUNAI, 

que se encarregaram de disseminar nas comunidades indígenas que sua presença atrairia a vinda de 

garimpeiros e que seu trabalho destinava-se a explorar as potencialidades econômicas das 

comunidades, QUE tal comportamento criou um clima de desconfiança e descontentamento, difícil 

de ser afastado, mas que vinha sendo bem equacionado; QUE, finalmente, quando parecia ter 

resolvido os conflitos de relacionamento, tendo sido recebida pela comunidade Wayana, na Aldeia 

Apalai, com exposição dos motivos de sua vinda, questionamentos dos habitantes e toda a praxe 

tradicional deste tipo de contato, o Sr. Lima, autoritariamente, afirmou que tais reuniões somente 

teriam validade com sua presença; QUE, diante de tal postura, nova reunião foi realizada, com 

objetivo inicial de discutir atividade garimpeira, na presença do Procurador da Funai, Carlos 

Alberto Barreto e do geológo Mússio, e, adicionalmente, deliberar sobre sua presença na área; 

QUE foi impedida de participar desta segunda reunião, sendo apenas comunicada da decisão de 

expulsá-la da área, tomada, segundo a FUNAI, pela comunidade indígena; QUE tal situação forçou 

sua retirada, ficando retidos sua bagagem pessoal, que seria, segundo promessa da FUNAI, 

imediatamente encaminhada, fato que, passados quinze dias, não se consumou; QUE, com 

preocupação, detectou, em todo este período, uma intencional atividade dos administradores da 

FUNAI no sentido de evitar a presença de pesquisadores ligados a entidades de pesquisa do 

sul/sudeste do país, bem como uma generalizada campanha difamatória contra todos quantos não 

contem com o beneplácito da Administração local da FUNAI, atingindo especialmente aqueles que, 

segundo os critérios locais, tenham qualquer relacionamento com DOMINIQUE; QUE não 

identificou qualquer critério técnico nos impedimentos criados à sua permanência na área, apenas 

constatando preconceito, arrogância e descaso com a questão indígena e com o relacionamento 

com pesquisadores; QUE, não aguentando mais tal situação, e a pedido dos próprios índios, viu-
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compelida a fornecer este relato, que será complementado com relatório a ser entregue à ABA -

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, cuja cópia compromete-se a remeter a 

este órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL; QUE a conduta dos Administradores da 

FUNAI está impedindo a convivência harmônica e não invasiva dos pesquisadores com os índios e, 

ainda, subvertendo regras tradicionais de organização social, tal como o estabelecimento da figura 

de um “cacique-geral” das tribos, a fim de representá-las conjuntamente, em noção de organização 

social em muito diferente da vivenciada por aquela nação. Nada mais disse a informante, que, após 

ouvir a leitura deste documento, assinou-o na presença do Procurador da República, que se 

incumbiu da oitiva e digitação das informações prestadas, lavrando este termo em três vias, para 

posterior análise das providências cabíveis.

PROCURADOR DA REPÚBLICA 

INFORMANTE

OBS.: *vínculação. Refere-se ao trabalho da Domíníque com o CTI 
do trabalho com o grupo Waiãpi.
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
PRDC/PR/PA/NQ061/98 

APENSO I

INTERESSADA: ELIANE CAMARGO

ASSUNTO: ÍNDIOS. Cerceamento de pesquisa científica na
Nação Indígena Wayana no Parque Nacional do Tu-

mucumaque Pa) pela FUNAI ADR/Amapá
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“PESQUISA CERCEADA PELA FUNAI NO
AMAPÁ”
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Introdução

Caso Waiãpi: Terra Indígena Waiãpi
por Dominique T. Gallois

Ca so Aparai e Wayana: Parque Indígena do Tumucumaque e 
Terra Indígena Paru D?Este

por Paula Morgado

Caso Wayana: Parque Indígena do Tumucumaque e Terra 
Indígena Paru D"Este

por Eliane Camargo

Caso Tiriyó e Kaxuyana: Parque Indígena do Tumucumaque

por Denise Fajardo Grupioni
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A PESQUISA CERCEADA PELA AER DA FUNAI DE MACAPÁ

O

( ,

(

O
o 
( ' 
í )

• c
0
1 )

(J
Q
O
o
O
K)

a
o
u
o

Este dossiê reúne um conjunto de relatos e documentos referentes aos 

problemas enfrentados com a AER da Funai de Macapá, na última década, pelo 

grupo de pesquisadores vinculados ao Núcleo de História Indígena e do 

Indigenismo da Universidade de São Paulo (NHII/USP). Estes pesquisadores vêm 

desenvolvendo pesquisas etnológicas e lingüísticas junto aos grupos indígenas do 

Amapá e norte do Pará. Tais problemas dizem respeito a uma série de 

constrangimentos que, desde 1993, vêm sendo impostos aos pesquisadores, toda 

vez que se dirigem à Macapá com vistas ao ingresso em alguma das áreas 

indígenas sob jurisdição da AER alí sediada.

Nos documentos que integram este dossiê, pode-se observar os conteúdos 

dos inúmeros comentários infundados veiculados por funcionários da AER de 

Macapá e as mais diversas tentativas de colocar as comunidades indígenas contra 

a presença dos referidos pesquisadores. Estes documentos evidenciam uma 

absoluta falta de compreensão a respeito do que consiste um trabalho científico, 

seja antropológico, lingüístico ou outro. Evidenciam ainda o notório incômodo que 

os referidos funcionários manifestam com a presença de pesquisadores, cujo ofício 

consiste em conhecer e, portanto, acompanhar de perto o cotidiano das 

comunidades indígenas. A falta de entendimento do valor de um trabalho de cunho 

científico reflete-se no claro empenho em convencer as lideranças de cada um dos 

grupos indígenas, ligados àquela AER, a não aceitarem mais a presença de 

"antropólogos da USP", expressão que adquiriu entre os funcionários da Funai de 

Macapá, um tom inegavelmente pejorativo e carregado de preconceitos.

Em conseqüência disso, todo um trabalho que visa ampliar o conhecimento 

disponível sobre os grupos indígenas que ocupam a faixa de terras que se estende_  

do extremo norte do Pará ao estado do Amapá, encontra-se seriamente 

ameaçado. Este trabalho de pesquisa etnológica e linguística, que vem sendo 

desenvo.vido, desde 1989, por pesquisadores da USP e  associados, com
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financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(Fapesp), inicialmente foi desenvolvido no âmbito do Projeto Temático "História 

Indígena e do Indigenismo" (Processo Fapesp 88/2564-5) e, mais tarde, em 1996, 

foi transformado no Projeto Temático "Sociedades Indígenas e suas Fronteiras na 

Região Sudeste da Guianas" (Proc. Fapesp 95/0602-0), sob a coordenação 

conjunta das Profas. Dominique Gailois e Lux Vidal. Atualmente o mesmo acaba de 

entrar em seu terceiro ano de execução, dentro do Núcleo de História Indígena e 

do Indigenismo da Universidade de São Paulo (NHII/USP).

Dentro deste projeto, as pesquisas desenvolvidas nas áreas do Parque de 

Tumucumaque, Terra Indígena Paru d'Este e Terra Indígena Cuminapanema, ao 

norte do Pará, onde vivem os índios Aparai, Kaxuyana, Tiriyó, Wayana e Zo'é; bem 

como na Área Waiãpi, no Centro-Oeste do Amapá, estão sob responsabilidade da 

Profa. Dra. Dominique Gailois, que iniciou suas pesquisas na região em 1977. E as 

pesquisas desenvolvidas na Terra Indígena Uaçá, onde vivem os Karipuna, Galibi- 

Maruwono e Palikur, sob jurisdição da AER da Funai de Oiapoque, são orientadas 

pela Profa. Dra. Lux Vidal.

No âmbito deste projeto temático, de longo prazo, realizado nas áreas 

indígenas e conduzido paralelamente à reflexão teórica e discussão conjunta, em 

seminários que tratam dos múltiplos aspectos da situação dos diferentes grupos 

indígenas da região, foram desenvolvidos: seis projetos de iniciação científica, dois 

projetos em nível de aperfeiçoamento, defendidas cinco dissertações de mestrado 

e duas teses de doutorado. Atualmente, encontram-se em andamento três novos 

projetos de iniciação científica, um projeto de aperfeiçoamento, cinco projetos de 

mestrado e um de doutorado, além das pesquisas avançadas que vêm sendo 

desenvolvidas por Dominique Gailois entre os índios Waiãpi e Zo'é, bem como por 

Lux Vidal, sobre os índios do Uaçá, na área de etnologia. Em lingüística estão em 

andamento as pesquisas do Prof. Dr. Waldemar Ferreira (Dep. Letras/USP), entre 

os Waiãpi, e  de Eliane Camargo (CELIA/CNRS), entre os Wayana.____

Apesar destes resultados positivos e de outros que não cabe aqui detalhar, 

desde 1993, os pesquisadores que trabalham com os grupos indígenas que estão
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sob jurisdição da Funai de Macapá, vêm encontrando dificuldades de toda ordem 

para ingressar e pesquisar nas áreas indígenas.
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Esta AER foi criada em 1990 com o objetivo de tornar-se um ponto de apoio 

operacionalmente mais eficaz do que havia sido até então, a Delegacia Regional da 

Funai de Belém. De fato, a operacionalidade desta AER foi positiva até 1993. Em 

seguida, vários fatores passaram a impedir que a AER de Macapá efetivasse uma 

assistência condizente com as necessidades das comunidades indígenas sob sua 

responsabilidade. Nesse sentido, destacamos, em primeiro lugar, a alta 

rotatividade dos seus administradores, em oito anos passaram por ali 5 

profissionais, respectiva mente: Frederico de Oliveira (1990-1992), Antônio Pereira 

Neto (1992-1995), Joel Bezerra (1995-1997), Ribamar Quintas (1997-1998) e, 

atualmente, José Amaro Lopes (1998). Em segundo, a limitada qualificação 

profissional dos recursos humanos disponíveis. Limitação esta que se reflete na 

atribuição de determinados cargos como chefia de posto e cargos administrativos a 

servidores sem capacitação adequada, ou desprovidos de experiência e formação 

no campo indigenista. Em terceiro, os problemas de infra-estrutura dos postos 

indígenas, nas aldeias, e da Casa do índio, em Macapá. E finalmente, apesar 

destes problemas - notórios aos índios e a quem quer que mantenha contato com 

eles e com a AER de Macapa - salta aos olhos, desde a gestão do Sr. Antônio 

Pereira Neto, alguns impasses constrangedores como:

a. ) A dificuldade de articulação com outros órgãos, federais e estaduais, que

poderiam colaborar na assistência às comunidades indígenas (MEC, Ministério da 

Saúde, GEA/AP, NEI/AP); ...

b. ) A resistência em aceitar não só a realização dos trabalhos dos 

pesquisadores vinculados à USP, como também em aceitar que, por seu

conhecimento acumulado, contribuam com os resultados de suas pesquisas para a



formulação de políticas sérias e competentes de assistência aos grupos indígenas 

da região;
c.) O não entendimento da relação de amizade e de confiança que se cria 

naturalmente entre os pesquisadores e os grupos indígenas com os quais 

trabalham, e  a tentativa constante de estremecer esta relação, através intrigas 

difamatórias.

Não obstante, como pode-se verificar no corpo do presente dossiê, uma das 

alegações, frequentemente empregadas pelos funcionários da AER de Macapá, 

para convencer lideranças indígenas a impedirem o ingresso de antropólogos e 

lingüistas em suas áreas, é a de que tais pesquisadores realizam seus trabalhos 

apenas com interesse em "extrair" o conhecimento indígena para enriquecer às 

custas dos lucros obtidos com a publicação de livros, fotos e vídeos realizados em 

campo. Enfatiza-se ainda que, em decorrência da suposta lucratividade, esses 

pesquisadores nunca mais aparecem!

A prática de articular a pesquisa propriamente dita a trabalhos de assessoria 

(direta às comunidades indígenas ou através de outras organizações envolvidas na 

questão indígena) é consequência natural das relações de amizade e parceria que 

são estabelecidas entre os pesquisadores e os índios no decorrer de seu convívio. 

No caso em questão, o reconhecimento pela disponibilidade em contribuir com o 

trabalho antropológico e lingüístico, vem se traduzindo no empenho dos 

pesquisadores do NHII/USP em aplicar os resultados de suas investigações em 

projetos de caráter educativo, que visem atender às demandas formuladas peias 

próprias comunidades indígenas. E são justamente essas relações de confiança e 

este empenho que vêm sendo ameaçados pela Funai de Macapá através de 

intrigas e  manipulações, visando estremecer as relações entre os pesquisadores e 

os índios, restringindo ainda mais as já limitadas opções de apoio às demandas 

indígenas locaisr^^alegiçãF^de^^ê™ a verdadeira motivação das pesquisas

antropológicas e lingüísticas na região residiria no suposto lucro financeiro dos
■■ • - ■'....................... .. • .......................  -

oesquisadores, é completamente equivocada, e isso é conferido pelas instâncias e 

mecanismos qu regulam a ética acadêmica, já que pesquisadores "de má fé" e
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"picaretas", como já foram chamados os alunos de Dominique Gailois na Funai de 

Macapá, passam, antes de mais nada, pelo crivo da comunidade científica, que 

dispõe de rígidos critérios de avaliação de seu mérito e competência.

Portanto, não é de pessoas de trajetória desconhecida e com objetivos 

escusos que estamos falando, como querem os funcionários da Funai/Macapá dar 

a entender aos índios.
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A Profa. Dra. Dominique Gailois começou suas pesquisas de campo entre os 

Waiãpi em 1977. Ao longo dos últimos 20 anos, aprofundou-se no conhecimento 

de aspectos históricos, culturais e lingüísticos, inicialmente escolhidos em função 

de seus interesses acadêmicos e, logo em seguida, também motivados pelo 

interesse manifesto da comunidade em que determinadas temáticas fossem 

investigadas, bem como em obter assessoria e apoio em assuntos ligados à defesa 

de sua integridade territorial, social e cultural.

Esta assessoria efetivou-se à medida em que, através do Centro de 

Trabalho Indigenista, organização não-governamental, Dominique Gailois, 

juntamente com os representantes da comunidade indígena, procurou apoio de 

diversos parceiros (órgãos federais, estaduais e instituições internacionais) nas 

áreas de regulamentação fundiária, saúde, eoucação, desenvolvimento de 

alternativas econômicas e vigilância territorial.

Paralelamente, enquanto docente do Departamento de Antropologia da 

Universidade de São Paulo, avançou em seus estudos antropológicos, como atesta 

sua produção científica (vide págs. 8-13 no anexo "Caso Waiãpi") e passou a 

orientar novas pesquisas sobre os Waiãpi e grupos indígenas vizinhos, no Amapá e  

norte do Pará, que vêm sendo desenvolvidas por seus alunos integrantes do 

NHII/USP.
Ac longo desta trajetória de articulação entre pesquisa e assessoria, de 

1977 a 1992, Dominique Gailois, assim como seus alunos, nunca encontraram

v.7 .*v -
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empecilhos, por parte da Funai de Belém e da então, recém fundada AER de 

Macapá, ao desenvolvimento de suas pesquisas e atividades de assessoria em 

trabalhos de identificação territorial e projetos educacionais.

A Origem dos Conflitos
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É a partir de 1993, durante a gestão do Sr. Antônio Pereira Neto à frente da 

AER de Macapá, que tem origem o quadro atual de oposição aos programas de 

apoio nas áreas de saúde, educação e alternativas econômicas que o Centro de 

Trabalho Indigenista implantou entre os Waiãpi, com assessoria e 

acompanhamento antropológico de Dominique Gailois, bem como de resistência 

sistemática ao ingresso de qualquer um de seus alunos nas áreas indígenas sob 

jurisdição daquela AER.

Tais dificuldades adquirem sentido se levarmos em conta o fato de que, 

inicialmente, as restrições aos programas do c n ,  por parte da Funai de Macapá 

originavam-se de divergências quanto às linhas de trabalho educacional e 

assistencial adotadas, que investem na participação direta das comunidades 

indígenas em todos os trabalhos realizados em suas terras. É justamente por estar 

apoiado em conhecimento e acompanhamento antropológico adequado que este 

trabalho tem fortalecido o processo de autonomização dos grupos indígenas. 

Infelizmente, a partir de 1993, quando os programas de informação e capacitação 

assessorados por pesquisadores, em diversas áreas, começaram a evidenciar 

resultados, eles passaram a ser difamados, na medida em que contrariavam 

interesses e influências políticas locais (especialmente a de grupos que 

representam os interesses de garimpeiros) com os quais boa parte dos 

funcionários da AER de Macapá se identifica.

É nesse contexto que, ao longo dos últimos anos, os "alunos da USP", 

porque vinculados à Dominique Gailois, tornaram-se, por extensão, alvo de 

infindáveis intrigas, veiculadas por funcionários da AER de Macapá entre os grupos 

indígenas da região. Em geral, como pode-se verificar nos relatórios em anexo,



trata-se de alegações sem fundamento que não só denigrem a imagem dos 

pesquisadores e da instituição a que estes pertencem, como efetivamente, 

dificultam o andamento das pesquisas de campo entre as comunidades indígenas

da região.

Estas dificuldades remontam a 1993, como ilustram os anexos "Caso 

Waiãpi" "Caso Apara’ e Wayana" e "Caso Tiriyó", mas episódios recentes, 

registrados no anexo "Caso Wayana" tomaram a situação do NHII/USP, perante a 

Funai de Macapá, insust ivel. O presente dossiê advém da preocupação deste 

grupo de pesquisadores r n o prosseguimento de suas pesquisas, por um lado, e 

com o futuro das comunidades indígenas, por outro, tendo em vista que estas vêm 

sendo diretamente afetadas pelas dificuldades de articulação política da AER de 

Mac ré com todo um campo de possíveis aliados dispostos a atuar em parceria 

nos trabalhos de assessoria e assistência.

Infelizmente as divergências da Funai de Macapá em relação aos trabalhos 

do CTI, coordenados por Dominique Gailois, vêm prejudicando as ações de quem 

quer que, por algum motivo, mantenha vínculos diretos ou indiretos com ela. Além 

das dificuldades impostas às pesquisas de campo de seus alunos, nos últimos 

anos, a referida AER, dificultou e, em alguns casos, inviabilizou várias ações 

promovidas pelo Governo do Estado do Amapá, Ministério da Saúde e Ministério da 

Educação, sob a alegação de que os integrantes das equipes enviadas por estes 

órgãos seriam, de alguma forma, vinculados ao CTI e à Dominique Gailois.

Com estes agravantes, chegou-se, a uma situação insustentável de paralisia 

e impasse na AER da Funai de Macapá. Não são apenas pesquisadores, mas 

profissionais capacitados que estão sendo impedidos de exercer seu ofício de 

assistência às comunidades indígenas do Amapá e Norte do Pará, como também 

observa-se que o conhecimento científico sobre estes grupos, que integram a 

riqueza pluriétnica do Brasil, encontra-se estagnado.

Diante desse quadro, descrito em detalhe no corpo do presente dossiê 

espera-se que as autoridades competentes tomem conhecimento desta realidade 

que ameaça tanto a continuidade de pesquisas antropológicas e lingüísticas ligadas
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ao NHII/USP, quanto a qualidade da assistência prestada às diferentes 

comunidades indígenas dessa região. Espera-se também que, em conjunto,

possamos encontrar um consenso para este impasse e que o governo se 

conscientize de que a tuteia aos povos indígenas deve ter limites. Estes povos 

precisam oe urna assistência rnédics e odontológica séria, como também de 

profissionais competem-s na área tíe educação escolar indígena. Precisam 

sobretudo de contato com pessoal c ado, técnica e eticamente, para o 

trabalho com diferentes grupos étnicos. Essa diferenciação étnica não é nem 

entendida, nem respeite a pelo atual quadro de pessoal da AER da Funai de 

Macapá.

É de conhecimento público o desgaste -  a nível nacional -  do trabalho 

assistência! efetuado pela Funai. É nesse quadro que as últimas gestões do órgão 

admitiram a necessidade de colaboração com universidades e organizações não- 

governamentais. No Amapá, há vários anos, pesquisadores disponibilizaram 

conhecimentos e canalizaram recursos (humanos e financeiros) para a melhoria 

das condições de vida dos povos indígenas da região. Este esforço, balizado por 

demandas diretamente formuladas pelas comunidades, que os pesquisadores têm 

capacidade de levantar e acompanhar, está sendo não só desprezado como 

combatido por uma aliança entre funcionários da AER e políticos locais.

Se essa Administração não dispõe de, nem se preocupa em formar, recursos 

humanos qualificados para intervir no campo de realidades social e culturalmente 

diferenciadas, talvez seja hora de se repensar seriamente na 'operacionalidade' 

dessa AER. Pensamos aqui não somente na continuidade de nossas pesquisas, 

mas, antes de tudo, na situação das aldeias indígenas que estão sob a jurisdição e 

tutela de um órgão que, no Amapá, não dispõe das mínimas condições materiais e 

humanas para assegurar o bem estar dos diferentes grupos indígenas que os 

pesquisadores da USP aprenderam a conhecer e a”respeitar.

. - - y m e - a a p p
São Paulo, 10 de outubro de 1997 

Dominique Gailois 
Paula Morgado 

Eliane Camargo 
Denise F. Grupioni
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W aiãpi - Terra Indígena Waiãpi 

pesquisadora: Dominique T. Gailois
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1. Histórico da pesquisa

Cheguei ao Brasil em janeiro de 1975, para iniciar uma especialização em etnologia 
indígena, no quadro de um acordo bilateral entre a Bélgica (onde eu havia concluido 
meus estudos de graduação em Ciências Sociais, na Universidade Livre de Bruxelas) e o 
Brasil. Para tanto, contei com apoio do Itamaraty que me concedeu uma bolsa de 
especialização entre 1975 e 1976. Tive, assim, a oportunidade de estabelecer contatos 
com etnólogos que trabalhavam na Amazônia e ingressar no programa de mestrado da 
USP. Em 1976, decidi iniciar uma pesquisa sobre a historia do contato entre os Waiãpi, 
recém-coníactados no trajeto da Perimetral Norte, no Amapa, e as frentes de ocupação 
da região. Fui para a área do Amapá, pela primeira vez, no início de 1977.
Desde então, realizei visitas anuais àquela area (*), seja para dar sequência à minha 
pesquisa, seja para assessorar e apoiar a comunidade em diversos programas 
relacionados à defesa de sua integridade territorial, social e cultural, em acordo com 
demandas diretamente formuladas pelas aldeias Waiãpi.

Ao longo desses 20 anos, tive a oportunidade de aprofundar um conjunto de 
temáticas de interesse da etnologia dos povos amazônicos, que me foram sugeridos não 
apenas pelos estudos académicos, mas pelo interesse da comunidade indígena em ver 
essas questões desenvolvidas e difundidas através de uma pesquisa científica.
A sintese cronológica dessas temáticas é a seguinte:

•  a reconstrução da migração efetuada pela etnia, nos séculos XVIII a XX, a partir de 
uma pesquisa documental e do levantamento de tradições orais dos Waiãpi,
•  a história da ocupação dos grupos locais Waiãpi na região do Amapá e sul da Guiana 
Francesa,
•  o estudo da mitologia e da cosmologia deste povo, com ênfase no xamanismo,
•  o estudo das concepções de causalidade das doenças e práticas terapêuticas,
•  o estudo de tradições orais referentes à reconstrução de uma visão histórica da 
transformação das relações entre este povo e a sociedade envolvente,
•  o estudo da construção de uma nova territorialidade e concomitante reestruturação 
das relações internas, recentemente dirigidas à gestão coletiva da terra.

. •*

1 Pesquisas de campo entre entre os Waiãpi / Amapá: 01-03/1977, 09/1978, 01/1979, 03-04/1980, 02/1983,11/1983, 
07/1984, 02-03/1985, 07/1986, 06/1987, 11/1988, 06/1989, 01-02 1990, 09/1990, 03/1991, 06/1991, 08-09/1991, 
11/1991, 03/1992, 05-06/1992, 09/92, 04-06/93, 08/09/93,12/93, estadias trimestrais nos anos de 1994 a 1997, para 
supervisão dos programas do CTI, sob minha coordenação.
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Esses temas foram abordados nas duas teses (: ) que resultaram desta pesquisa e em 
uma série de artigos publicados em diversos veículos, r o Brasil e no exterior (ver 
adiante).

2. Quadro institucional da pesquisa (começando pelo quadro atuai)

Sou Professora Asssistente Doutor do Departamento de Antropologia da USP, desde 
1985, tendo me submetido a concurso de efetivação em 1991. Nesse quadro, oriento as 
pesquisas (concluídas ou em curso) de seis alunos - em nível de iniciação cientifica, 
aperfeiçoamento e mestrado - sobre diversos aspectos da sociedade Waiãpi. A definição 
dessas linhas de pesquisa foram sempre discutidas com a comunidade e a seleção dos 
ternas se firmou em função do interesse da comunidade Waiãpi:
• Flora Dias Cabalzar, realizou uma pesquisa sobre a organização social dos Waiãpi do 

Amapari, dando ênfase à descrição das “relações de qualidade” que definem a vida 
social deste povo,

• Hilton Casagrande, realizou uma pesquisa sobre a representação do mundo natural 
entre os Waiãpi do Amapari, com especial atenção para a representação sobre as 
árvores;
• Silvia Lopes Tinoco, realiza uma pesquisa sobre a organização política e novas formas 
de representação construidas no quadro do Conselho das Aldeias/Apina,
•  Renato Stuztman, realiza uma pesquisa sobre a festa de caxiri, envolvendo o encontro 
entre os Waiãpi do Amapari e do Oiapoque,
•  Dafran G. Macario, realiza uma pesquisa sobre as formas de manejo praticadas pelos 
Waiãpi no Amapari;
•  Juliana Rosalen, desenvolve uma pesquisa sobre a construção de uma representação 
da AIDS entre os Waiãpi do Amapari.

A orientação da pesquisa desses alunos, em nível de iniciação científica, 
aperfeiçoamento e mestrado- e de outros 7 orientandos - é realizada no âmbito do 
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da USP. As abordagens teóricas 
perseguidas nessas investigações vêm sendo definidas no quadro de projetos temáticos, 
sob minha coordenação. Os dois primeiros ainda estão em vigência:

1. !

- Mestrado: Curso de pós-graduação em Antropologia Social do Departamento de Ciências Sociais da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (1975-80). Dissertação para obtenção do título de 
Mestre em Ciências Sociais: Contribuição ao estudo do povoamento indígena na Guiana Brasileira, Um caso
específico: os Waiãpi (1980). _____
Doutorado: Curso de pós-graduação em Antropologia Social do Departamento de Ciências Sociais da Faculdadè de’ 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (1981-1988).

transformação do universo (1988) - Menção honrosa na categoria de melhor tese de doutorado (V Concurso de teses 
universitárias e obras científicas/ Associação Nacional de Pós-graduação em Ciências Sociais/ANPOCS, 1989).
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•  Proieto Temático “Sociedades Indígenas e suas fronteiras na região sudeste das 
Guiarsas” - FAPESP, seaiado no Núcleo de História Indíg na e do Indigenismo /USP, 
desde 1994.
•  Projeto Integrado de Pesquisa CNPq ‘~Q encontro dos índios com sua imagem / Vídeo 
nas Aldeias”, sediado no Centro de Trabalho Indigenista, desde 1995.
•  Projeto Integrado de Pesquisa CNPq/ORSTOM - “Sistemas etiológicos indígenas e 
contato imerétnico” - sediado no Departamento de Antropologia, entre 1994 e 1996.

Vale mencionar, por outro lado, que tive a oportunidade de complementar minha 
formação e atuação na área acadêmica participando de pesquisas coletivas realizadas 
pelo Centro Ecuménico de Documentação e informação / CEDI, entre 1982 e 1989, 
onde era pesquisadora e assistente de edição, para os seguintes trabalhos:
Coordenação do volume 3 ’ Amapá-Norte do Pará” da série "Povos Indígenas no Brasil", 
CEDI, 1983
Pesquisa e edição do volume 8 "Sudeste do Pará", 1988-1989.
Participação na pesquisa e edição dos volumes "Aconteceu Especial Povos Indígenas" 
1983, 1984. 1985-86, 1987-1989.
Grupo de Trabalho CEDI/CONAGE "Empresas de mineração e terras indígenas na 
Amazônia", 1986-88.
Grupo de Trabalho CEDI/PETI Museu Nacional "Terras indígenas no Brasil", 1985-87

3. Articulação entre a pesquisa e a assessoria à comunidade indígena

Ao longo desta trajetória de muitos anos de uma relação continuada de amizade e 
parceria com os Waiãpi, sempre articulei a investigação científica de temáticas relevantes 
à etnografia desta sociedade particular, com atividades de assessoria, que eu prestava 
diretamente à comunidade, em tomo de problemáticas que iam surgindo como resultado 
de sua crescente interação com a população regional. Pude, assim, colocar à disposição 
dos Waiãpi os resultados das minhas investigações, de forma que seus modos de vida e 
de pensar fossem devidamente divulgados entre as agências que vinham realizando vários 
tipos de intervenção na vida desta comunidade. Entre todas essas problemáticas, a 
regulamentação fundiária da Terra Waiãpi certamente foi a que mais envolvimento 
exigiu, não apenas de minha parte, como da própria comunidade indígena e de muitos 
outros parceiros. Após a garantia à terra, que é a reivindição central dos povos indígenas 
em toda a Amazônia, surgiram questões relacionadas à assistência à saúde e à escola, em 
que também fui levada a me envolver de modo mais intenso nos últimos anos.

As relações com a ^ede^da^Funai^em -Biasilia^sempre foram de colaboração. 
Somente nos últimos dois anos, encontrei alguns obstáculos, em decorrência das 
tentativas de obstrução de meu trabalho pelos funcionários do órgão local, em Macapá. 
O histórico do relacionamento qué mantive com á Funai local, podem ser sumarizadós' 
em dois períodos:



I. O primeiro corresponde ao período em que a AI Waiãpi estava subordinada à ADR 
Funai em Belem e a primeira gestão da ADR implantada em Macapá pelo indigenista 
Frederico de M. Oliveira. Ao longo de todo este período - de 1977 até 1992, nunca 
encontrei obstáculo ao desenvolvimento de minhas pes. asas, nem as atividades de 
extensão que realizava em apoio à demandas concretas dos Waiãpi. Assim, trabalhei 
intensamente, naqueles anos, na identificação e reconhecimento daquela área indígena, 
assim como iniciei a implantação de trabalhos direcionados a educação escolar. Todas 
essas atividades sempre eram discutidas e - quando a ADR julgasse necessário e tinha 
disponibilidade - realizadas em colaboração com técnicos da Funai local.

Ff. É a partir de meados de 1992, quando a ADR passa à gestão de Antônio Pereira 
N eto, que se fazem sentir os primeiros entraves ès minhas atividades de pesquisa e de 
assessoria à comunidade ; idígena. A partir desta data, pude acompanhar o crescente 
envolvimento dos funcionários da ADR Funai com a política local. Os trabalhos 
“indigenistas” da Funai em Macapá foram se subordinando, gradativamente, aos 
interesses de políticos que pretendiam se aliar à Funai para aumentar sua influência nas 
áreas indígenas. E, infelizmente, os políticos e personalidades amapaenses que investiram 
na Funai são, principalmente, representantes dos interesses de garimpeiros. Ora, como é 
de conhecimento de todos, os interesses dos índios - que eu apoiava e defendia - estavam 
em confronto direto com interesses desses poiiticos locais. Entre os aliados da Funai em 
Macapá, se destacaram personalidades conhecidas na região por sua ligação à questão 
mineral, então em discussão nâo apenas no Amapá, mas em toda a Amazônia. Como, ao 
longo da década de 80 e no inicio dos anos 90, os Waiãpi realizaram mais de 12 
expedições para expulsar garimpeiros invasores de suas terras, é evidente o interesse 
desses políticos em angariar alianças com os funcionários da Funai.

Coincidentemente, foi nesse quadro que funcionários da ADR também 
conseguiram o apoio de personalidades locais, que defendem a atuação da missão 
fundamentalista evangélica New Tribes. Nos últimos dois anos, praticamente todos os 
funcionários daquela ADR se envolveram na política local e assim obtiveram visibilidade 
para manifestar sua oposição à USP, ao CTI (Centro de Trabalho Indigenista) e à 
qualquer pesquisador de São Paulo. Todos nós, de fato, manifestamos nosso 
reconhecimento ao trabalho de apoio que o governador do estado, João Alberto 
Capiberibe, vem realizando em favor da autonomia dos povos indígenas daquele estado. 
Por isso, formos incluídos numa guerra política local entre facções a favor ou contra o 
atual governo do Amapá.

Para descrever o gradual envolvimento da ADR da Funai em Macapá nesse quadro 
político, vale mencionar a articulação contra os pesquisadores da USP que, em 1993, o 
então administrador, Antônio Pereira Neto, foi construindo graças ao apoio das missões 
evangélicas. Nessa data, Pereira Neto solicitou, a mim e a minha orientanda Paula 
Morgado, relatórios com informações a respeito da atuação da N ew  Tribes e do SIL nas 
áreas onde realizávamos nossas pesquisas (Waiãpi e Parque do Tumucumaque). 
Elaboramos os relatórios com as informações e avaliações antropológicas que nos 
tinham sido solicitadas, supondo que tais informações ajudariam o recém-chegado
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administrador a avaliar as práticas educacionais em curso nas áreas. No entanto, sem 
solicitar nossa concordância, o administrador repassou c relatórios aos missionários 
que. a partir de então, iniciaram junto a algumas facções Wayana-Aparai e Waiãpi, uma 
campanha de difamação contra nosso trabalho. Não foi Incil. paia os missionários, 
obterem também apoio de alguns funcionários daquela ADR que se sentiam 
ineómodados pelas criticas que fazíamos, em sucessivas reuniões com os administradores 
do óraâo. a omissão e baixa qualidade do trabalho assistência! presyado nas aldeias.

Não é de se estranhar que este prática declarada de divisão, promovida pela Funai 
local, no sentido de investir no conflito entre defensores de diferentes linhas de trabalho 
educacional e assistencial, tenha encontrado ampla ressonância nos últimos 4 anos, 
graças ao apoio que o Deputado Federal Antonio Feijão (PSDB), um conhecido 
defensor dos interesses de grupos garimpeiros e de mineração e também das missões 
evangélicas. Com esta nova aliança, os funcionários da Funai conseguiram promover sua 
política de divisão, num espectro muito mais amplo. Se era antes limitada à discussão e a 
definição de linhas para a intervenção indigenista. acabou se Transformando numa 
celeuma política, onde todo tipo de acusação vem sendo permitido.

Mas foi nos últimos dois anos que o Deputado Antônio Feijão conseguiu angariar 
apoio mais direto da ADR. O apoio dos funcionários à campanha do Deputado contra os 
pesquisadores e contra o governador Capiberibe crescia na medida em que estes se 
sentiam desprestigiados peias críticas que o governador fazia à precariedade da 
assistência fornecida pela Funai. A política partidária se firmou como linha mestre do 
trabalho da Funai no Amapá sob a administração de Ribamar Quintas e sobretudo, 
agora, sob a gestão do cunhado do Deputado .Antônio Feijão, José Amaro Gonçalves 
Lopes.

É para manter esta aliança, os funcionários da Funai aderiram à campanha de 
difamação que os representantes de interesses garimpeiros lançaram contra a minha 
presença na área Waiãpi e contra o Centro de Trabalho Indigenista, entidade não 
governamental através da qual são desenvolvidos projetos de intervenção que atendem 
às demandas diretas dos índios.
Em síntese, os programas de intervenção do CTI, implantados na área Waiãpi sob minha 
coordenação e com assessoria de uma equipe técnica especializada, visam:
•  formar professores indígenas, que vêm sendo capacitados a assumir a alfabetização 
das crianças de suas aldeias na língua materna, elaborar materiais didáticos adequados à 
realidade e ao interesse dos indios, construir parcerias com órgãos locais de educação;
•  implantar videotecas e centros de produção de vídeo nas aldeias, capacitar 
documentaristas indígenas e integrar os Waiãpi ã fede de informação e comunicação •

•  assessorar os indios na defesa de seu território, através do acompanhamento de todas 
as etapas da regularização fundiária, especialmente a execução da demarcação física 
(còncluida e homologada em 1996) e do programa de vigilância e fiscalização dos limites 
daquela terra;



•  assessorar os indios em sua busca de alternativas econômicas adaptadas às formas de 
organização social e territorial do grupo; dentre estas, inv stimos particuiarmente na 
readequação da atividade de garimpo aluvionar de ouro, que os Waiãpi praticam por 
iniciativa própria ha mais de 10 anos, capacitando-os na utilização de técnicas de 
extração que dispensam o uso de mercúrio e. no bojo deste aprendizado, formulou-se um 
Projeto de Recuperação Ambiental de áreas degradadas. Este projeto se tomou polêmico 
per ter sido suspenso pelo Procurador Jõao Bosco Araújo Fontes Junior, logo apos sua 
aprovação pelo PD/A-MMA. Desde então, tanto os índios quanto o CTI e outros aliados 
se envolveram em desfazer uma serie de interpretações equivocadas à respeito do 
Projeto, construídas por politicos locais e pelos funcionários da Funai, todos interessados 
em impedir a realização de um plano que viria, certamente, contribuir para o processo de 
autonomização daquela comunidade.
•  implantar um programa d . intervenções visando a melhoria das condições de saúde e 
a formação de agentes indígenas.

A campanha movida pela Funai local contra todas essas atividades, que eu 
acompanhava enquanto antropóloga assessora do CTI, inicia-se em 1993 (já com a 
participação do Deputado Federal António Feijão) e acirra-se entre 1994 e 1996, período 
em que foi desenvolvido o Projeto de Demarcação Waiãpi, numa parceria entre a 
comunidade indígena, o CTI, a Sociedade Alemã de Cooperação e a sede da Funai em 
Brasília. Os funcionários da ADR local, incomodados pelo fato de não terem sido 
incumbidos da gestão dos recursos alocados pelo Projeto, obtêm nesse período o apoio 
político de várias personalidades locais, descontentes com as parcerias que não apenas o 
CTI, mas o governo Capiberibe, vinha construindo com agências internacionais.

Um dos resultados desta campanha de difamação - divulgada na imprensa e nas 
rádios da região e nos discursos do Deputado Feijão, em Brasília - é a interpretação 
equivocada que o Procurador João Bosco Araújo Fontes Junior construiu sobre os 
trabalhos realizados pelo CTI na área Waiãpi. O referido Procurador, ao privilegiar 
informações procedentes dos missionários da New Tribes e da ADR Funai local, formulou, 
através de sucessivos inquéritos e de uma Ação Civil Pública, um quadro deformado das 
metas e resultados do nosso trabalho na área.

Felizmente, nas últimas semanas, após um ano de proibição, os técnicos do CTI - e 
eu mesma - recebem autorização do Juiz para reiniciar as atividades dos programas de 
educação, saúde e vigilância que haviam sido interrompidos em decorrência de uma ação 
do referido procurador.

4. Contrapartidas à pesquisa

A lista de contrapartidas - diretas e indiretas -  que apresento a seguir, deve ser 
entendida, de um lado, no contexto da articulação, acima mencionada, entre a pesquisa 
etnológica que desenvolvo junto aos Waiãpi, sobre temas que foram sendo selecionados 
ao longo de anos de diálogo e, de outro, pelas áreas de intervenção em que, enquanto 
pesquisadora, sentia-me capaz de assumir para atender às demandas diretas dos índios.
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A enumeração de trabalhos que segue também deixa c aro que não existe “lucro” - 
nem para mim. nem para o CTI - decorrente destas atividades de pesquisa e assessoria.
0  “lucro” almejado desse trabalho sempre foi a visibilida que os Waiãpi obtiveram 
graças à divulgação de informações etnológicas, em escritos e em documentários em 
video. Essa divulgação, tanto no âmbito académico como em foros mais diversos - 
certameníe garantiu aos Waiãpi a continuidade de apoios financeiros e parcerias para o 
desenvolvimento de programas de intervenção que eles estão interessados em ver 
realizados com nosso apoio.

No entanto, a existência de um suposto “lucro” da pesquisa e da assessoria é o 
motivo de inúmeras acusações lançadas contra mim e contra as entidades que represento 
(USP e CTI). Dentre essas acusações, as mais graves foram lançadas por funcionários da 
Funai ao Projeto Vídeo nas .Aldeias (ver carta do coordenador do Projeto, Vincent 
Carelli, em anexo) e pelo Deputado Feijão, que solicitou a Polícia Federal a abertura de 
um inquérito, sob a alegação de “uso abusivo de imagens indígenas” e “pratica ilegal de 
garimpagem”

Se a suposição de existência de “lucro” na pesquisa e assessoria antropológicas e 
capaz de mobilizar parlamentares e funcionários de órgãos públicos, isto somente 
evidencia a incompreensão generalizada dos objetivos e limites da intervenção que 
antropólogos se predispõem a realizar em seu campo profissional. A questão ainda 
evidencia a grave tensão entre, de um lado, pesquisadores interessados em contribuir às 
demandas indígenas com atividades de assessoria porque acreditam na capacidade dos 
índios construirem um futuro autônomo e, do outro, funcionários de um órgão 
localmente loteado pelos interesses da politica regional. Ao contrário dos pesquisadores 
que aprendem a conhecer e respeitar os índios, esses setores dependem da manutenção 
da tutelagem dessas comunidades para garantir, ou seus empregos, ou um campo 
polêmico para as mais diversas propostas de expoliação dos recursos das terras 
indígenas.

1 Contrapartidas diretas à comunidade Waiãpi

Assessoria antropológica à Funai para a eleição da AI Waiãpi do Amapari e Alto Jari, 
GT Funai 677/e de 15“ 02.1980.

Assessoria antropológica à Funai para a eleição da AI Waiãpi do Amapari, GT Funai 
1651/E de 16.06.1984.

Assessoria antropológica para a reunião "Povos indigenas isolados e de contato recente" 
CIM1-OPAN, Cuiabá, 1987.

Assessoria antropológica ao Núcleo de Educação Indígena da Secretaria de Educação do 
, Estado do Amapá, Macapá, em 1990 e 1996/98

~  - - - - - -  -  ==- -- . . j , .  .  -------------------------. . . . .  _______

Assessoria através do Centro de Trabalho Indigenista /  CTI, para a coordenação e 
execução dos seguintes Porjetos:

U  ________ _______ . . _  .... .........
O
U

U
u



/

Controle territorial e garimpagem manual de ouro entre os Waiãpi. FNMA/SEMAM 
1991/1992;
Controle territorial: diversificação do extrativismo mineral e vegeta!, CCE 1993/95; 

Demarcação Waiãpi. GT Z/FUNAI/C TI 1994/1996,
Programa de Vigilância e Fiscalização da TI Waiãpi, 1996/97, com apoio do 

PPTAL/Funai;
Programa de Educação Waiãpi, Fundação Vitae 1991/1992, Fundação Maia Virgem da 
Noruega e MEC 1993/98.
Programa de Saude Waiãpi, sob responsabilidade do CTI em 1996/97 e do Apina desde 
1997, com apoio da Secretaria Estadual de Saúde e do Ministério da Saúde, DST/ALDS.

2. Publicações, palestras e comunicações em congressos

Publicações: Periódicos /  divulgação:

• "Os Waiãpi e seu território", Boi. Museu Paraense Emílio Goeldi. Antropologia n.80, 
Belém, 1981.
•  "Os Waiãpi e a lamentável proteção oficial", Cadernos da Comissão Pró-índio de São 
Paulo, n.2. Global Ed., São Paulo, 1981.
• "Notícia histórica sobre os indios do alto rio Jari", Cadernos da Comissão Pro-Indio 
de São Paulo, n.80, São Paulo, 1981.
• "Territórios sem demarcação cobiçados por mineradoras", Aconteceu Povos 
Indigenas/83. CEDI, Sâo Paulo, 1984.
•  "Os Waiãpi e os garimpos". Aconteceu Povos Indígenas/84. CEDI, São Paulo, 1985.
•  "L'or et la boue: cosmologie et orpaillage Waiãpi", Ethnies. Survival International, 
vol. 11-12, Paris, 1990.
•  "Trajetória de uma tentativa de redução de área indígena, a Flona Waiãpi", Aconteceu 
Povos Indisenas 87/90. CEDI, São Paulo, 1991.
•  “Controle territorial e diversificação do extrativismo entre os Waiãpi”- Aconteceu 
Povos Indígenas 91/95, ISA, São Paulo, 1996.

Periódicos / especializados:

•  "O pajé Waiãpi e seus espelhos", Revista de Antropologia, vol.27/28, Sâo Paulo, 
1984/85.
•  "Indios e brancos na mitologia Waiãpi: da separação dos povos à recuperação das 
ferramentas", Revista do Museu Paulista, vol.30, São Paulo, 1985.
•  "O discurso Waiãpi sobre o ouro: um profetismo moderno", Revista de .Antropologia, 
vol.30/31/32, São Paulo, 1987/88/89.
•  "O acervo etnográfico com centro de comunicação intercultural", Ciências em 
Museus, vol. 1/2, Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, 1991.
•  "Vidéo dans les villages: l'expérience des Waiãpi" em colaboração com Vincent 
Carelli - Lumières Cinéma. numéro 32, Montréal, 1992.

U  - ---------------------
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» "Vídeo nas aldeias: a experiência Waiãpi", em colaboração com Vincent Carelli. 
Cardenos de Cam pe- vol.2, FFLCH/LSP, 1994. •
• “Diáloao entre povos indígenas' a experiência de dois encontros mediados pelo 
video”, em colaboração com Vincent Carelli, Revista de - .Topologia. vol38/l, 1995.
• “Vídeo e diálogo cultural”, em colaboração com Vincent Carelli - Horizontes 
Antropológicos, Antropologia Visual. LFRGS, vol. 1/2. 1995.

Livros / capítulos:

• "A casa Waiãpi", in: Habitações indígenas. Coord. Sylvia Caiuby Noaves, 
Nobel/EDUSP, 1983.
• “Migração, guerra e comércio: os Waiãpi na Guiana, série Antropologia n. 15. 
FFLCH/üSP, 1986.
• "A categoria doença de branco: ruptura ou adaptação de um modelo etiológico 
indígena", in: Medicinas tradicionais e Políticas de Saude na Amazônia. Coord. 
Dominique Buchillet, MPEG/UFPA, Beiém, 1991.
• “.Arte iconográfica Waiãpi", in: Grafismo indígena. Coord. Lux Vidal, Studio 
Nobel/FAPESP/EDUSP, São Paulo, 1992.
•  "De arredio a isolado: perspectivas de autonomia para os povos indígenas isolados", 
in: Indios no Brasil. Coord. Luis D.B.Grupioni, Sec. Municipal de Cultura, Prefeitura do 
Município de São Paulo, 1992.
• "Lo sciamanismo Waiãpi: nei sentieri invisibili, le relazioni degli i-paie" - in. 
Sciamanismo sudamericano. Coord. A. Bianchi, Verona (1991, no prelo).
•  "Jane kasi. discurso político e auto-representação Waiãpi", in: Imagens do 
Branco. Coord. Bruce Albert e Alcida R. Ramos, UNB/ORSTOM, Brasilia (1991, no 
prelo).
•  'Jane karakuri: o ouro dos Waiãpi. A experiência de um garimpo indígena" - in.
Sociedades Indígenas e Transformações Ambientais. Org. A. C. Magalhães,
NUM A/UFPA, Belém, 1993.
•  "Mairi revisitada: a reintegração da Fortaleza de Macapá na tradição oral dos Waiãpi"
- Série Estudos, Núcleo de História Indígena e do Indigenismo / USP, 1994.
•  “Antropólogos na mídia: comentários acerca de algumas experiências de comunicação 
intercultural - in: Feldman-Bianco, B (org.) Desafios da Imagem: Iconografia e Video 
nas Ciências Sociais. 1998.
•  “O índio na Missão Novas Tribos”, em colaboração com Luis D B.Grupioni - in: 
R.Wright (org) Religiões Indígenas e Cristianismo no Brasil. 1995 (no prelo).
•  “Xamanismo Waiãpi. nos caminhos invisíveis, a relação i-paie” - in: Jean M. Langdon 
(org) Xamanismo no Brasil: novas perspectivas. Editora da UFSC, Florianópolis, 1996 
(pp~ 39-74).

Relatórios e laudos técnicos:
■ -    ;   . . | , ---------- -- -------- ■■•.'•jr-.,- .  - —-1T— . . v  . : ;   —   —r—t — 

•  "Proposta para a escola Waiãpi: subsídios apresentados ao Núcleo de Educação 
Indígena do Amapá", Centro de Trabalho Indigenista, outubro 1990.
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• Execução de laudo ("Informação sobre 3 AI Waiãpi") apresentando a anuência dos 
indios Waiãpi quanto aos limites da area indígena, credenciamento Funai/TC 
002/CEA/91 de 09.07.91.
• "Encontro entre os Waiãpi e os Zoe", apresentado a FAPESP e a Coordenadoria de 
Indios Isolados da Funai, 24.03.93
• “‘Relatórios de Acompanhamento antropológico (I a IV) do Projeto Demarcação 
Waiãpi” , Centro de Trabalho Indigenista, 1994/1996.
• “Controle territorial e diversificação do extrativismo na .AI Waiãpi - Segundo 
Relatório de Atividades do projeto Manejo não-predatório e preservação ambiental de 
Áreas Indígenas na Amazônia Brasileira (12/93-12 94) - Centro de Trabalho Indigenista, 
jan. 1995.
• “Projeto Demarcação Waiãpi /  Relatório Final”, em colaboração com Marco Antonio 
Gonçalves, encaminhado à FUNAI e a GTZ, julho de 1996.
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M ateriais didáticos para escolas indígenas:

• "Kitshva: caderno de exercícios de Coordenação motora" e "Cartilha Waiãpi: 
alfabetização em português", em colaboração com Marina Kahn, Centro de Trabalho 
Indigenista, 1990.
• "Livro de Mapas: Território Waiãpi". Centro de Trabalho Indigenista, 1992.
• Tradução, edição e comentários de “Memórias de Kumai. líder Waiãpi”. para MEC
• Tradução e edição de “Relatos da Demarcação Waiãpi”. para MEC

Outros:

•  "Waiãpi: representando o mundo sobrenatural" in: .Arte e corpo, a pintura sobre a pele 
e adornos de povos indígenas brasileiros. Catálogo da Sala Especial do 8. Salão 
Nacional de Artes Plásticas, FUNARTE, Rio de Janeiro, 1985.
• Ka'a ete Waiãpi. povo da floresta. Catálogo de exposição itinerante, FFLCH/USP, 
1989.
•  Povos indígenas e mídia - Jornal O Tempo, Belo Horizonte, 24 11.97.

Documentários em vídeo:

•  Consultoria antropológica (diálogo, roteiro e traduções) para o documentário O 
espirito da TV. 18', de Vincent Carelli, Centro de Trabalho Indigenista, 1990.
•  Consultoria antropológica para o documentário At the Edge o f  Conqnest: the jouniev 
o f  Chief Warwai. 28', produzido por Geoffrey 0'Connor, Realis Pictures, 1991 - 
Tradução: A saga do chefe Warwai. TV Cultura, 1992.
•  Co-direção do documentário A ctrca dos Zo'e. 22', com Vincent Carelli, Centro de 
Trabalho Indigenista, 1993 - Prémios: Sol de ouro no Cine-Fest Rio, 07/1993; JVC

_ Presidem Award no 16th Tokyo Video Festival, 1993, Prix du Court-Métrage, lóeme
Fetival intemational de films ethnographiques et sociologiques “Cinéma du Réel”, 1994.
•  Co-direção do documentário Meu Amigo garimpeiro.... 3 0 ‘, com a equipe do 
Programa Waiãpi, Centro de Trabalho Indigenista, 1994.
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• Diálogo, tradução e edição do documentário Jane ' íoraita: Nossas festas, de
Kasiripinã Waiãpi, 32’, Centro de Trabalho Indigenista, 19S . •
• Co-direção do documentário Placa não faia. 35’, com Vincent Carelli. Centro de 
Trabalho Inüigenista Sociedade Alemã de Cooperação / üTZ, 1996.
• Co-direção do documentário Segredos cia Mata. 37’. com Vincent Carelli. Centro de 
Trabalho Indigenista & Conselho das Aldeias Waiãpi, 1998.

Com unicações em Congressos, Palestras e Conferências:

• Comunicação "Os grupos locais Waiãpi" no GT Grupos Tupi Atuais. Coord. Roque 
Laraia, XIII Reunião da Associação Brasileira de .Antropologia, Sâo Paulo. 1982.
• Comunicação "Identificando ara: o xamanismo waiãpi" no GT Cosmologia Tupi- 
Guarani, Coord. E.Viveiros de Castro. XIV Reunião da Associação Brasileira de 
Antropologia, São Paulo, 1984.
• Comunicação "índios e brancos na mitologia Waiãpi" GT História Indígena e do 
Indigenismo, Coord. Manuela Carneiro da Cunha, ANPOCS, Aguas de São Pedro,
1984.
• Palestra "O trabalho de campo entre os Waiãpi do Amapá" na Quinzena de Apoio à 
causa indígena, Instituto de Letras, Ciências Sociais e Educação, UNESP, Araraquara,
1985.
•  Comunicação "Representações de inimigos na cosmologia Waiãpi" no Simpósio 
"Estruturas sociais comparadas". Museu Nacional, Rio de Janeiro, 1985.
•  Comunicação "Escatoloaia e profetismo Waiãpi" no GT História Indígena e do 
Indigenismo, coord. Manuela Carneiro da Cunha, ANPOCS, Aguas de São Pedro, 1985.
•  Palestra "Concepções indígenas da doença" no Departamento de Medicina Preventiva 
da Escola Paulista de Medicina, Sâo Paulo, 1986.
•  Palestra "Noções indígenas de doença e cura" no Curso "A questão indígena hoje" 
organizado pela Comissão Pró-Indio de São Paulo, 1986.
• Comunicação "Elementos para uma história Waiãpi do contato" no GT História 
Indígena e do indigenismo, Coord. Manuela Carneiro da Cunha, ANPOCS, Campos de 
Jordão, 1986.
•  Palestra "A palavra Waiãpi". no III Simpósio sobre o mito, Instituto de Letras, 
Ciências Sociais e Educação, UNESP, Araraquara, 1987.
•  Comunicação "Xamanismo Waiãpi" no GT Perspectivas da pesquisa antropológica na 
Guiana Brasileira, Coord. Dominique T. Gallois e Nádia Farage, XVI Reunião da 
Associação Brasileira de Antropologia, Campinas, 1988.
•  Comunicação "O impacto do contato no sistema etiológico indígena" no Encontro de 
Medicinas Tradicionais e Políticas de Saúde na Amazônia, Coord. Dominique Buchillet, 
Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, novembro 1989.
•  Conferência "índios e brahcõTHía mTõTògiã~^Tndigena" T* Semana do índio, 
SEEC/FUNAI, Macapá, 20.04.90.
•  Comunicação "Trajetória de pesquisa entre os Waiãpi" - Seminário "Etno-, 
desenvolvimeto" do GT Política Indigenista/ANPOCS, Coord. João Pacheco de Oliveira 
Fo, Itatiáia, 27-30.08.90.



• Conferência "Educação Indígena" - Seminário de Alfabetização, SEEC, Macapá, 
22.05.91.
•  Comunicação "Caso Waiãpi: garimparem manus? r u o  estratégia de controle 
te rritorial e de desenvolvimento sustentado'' no Seminário Ecologia, Desenvolvimento e 
Democracia", INESC, Brasília, 26.06.91.
• Comunicação "Pesquisa e intervenção entre os Waiãpi" na mesa "Antropologia e 
Indigenismo" do Simpósio "Relações sujeito-objeto na pesquisa antropológica", 
Departamento de Antropiogia/USP, São Paulo, 11.09.91.
•  Mediadora do Seminano "Cinema e povos indígenas: experiências" e apresentação do 
"Projeto Video nas Aldeias/CTI" na Mostra Internacional do Filme Etnográfico, Centro 
Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro, 24.09.93.
• Expositora na mesa "Etnologia e suas fronteiras" no Congresso "Antropologia e Suas 
Fronteiras", Departamento de Antropología/USP, São Paulo, 30.09.93.
• Comunicação "D;á!ogo entre povos indígenas" no seminário "O uso da imagem em 
ciências sociais: reiavância e limites", XVII Encontro anual da ANPOCS, Caxambu, 
23.10.93.
• Palestra "Experiência de um garimpo indígena" no debate "A questão da mineração 
em terras indigenas" - Instituto de Geociências/USP, 25.30.93.
•  Comunicação “O apotropaico nos mitos e ritos de grupos Tupi”no Seminário “Os 
sentidos do Apotropaico”, MAE/USP, 18.03.1994.
•  Expositora na mesa redonda “Antropologia e a mídia: limites e possibilidades de 
diálogo”, coord. Bela F. Bianco, XIX Reunião da Associação Brasileira de 
Antropologia, Niterói, 29.03.94.
•  Comunicação “O garimpo Waiãpi: uma experiência de controle territorial” no Grupo 
de Trabalho “Florestas e povos Amazônicos: desafios e transformações”, coord. Lux 
B.Vidal, XIX Reunião da Associação Brasileira de Antropologia, Niterói, 29.03.94.
•  Painel “Vídeo e diálogo cultural: experiência do Projeto Video nas Aldeias / CTI” na 
II Jornada de Antropologia Visual, Programa de Pós-Graduação em Antropologia 
Social, Dep. de Antropologia do IFCH, UFRS, Porto Alegre, 23 a 27.10.1994.
•  Comunicação “Assessoria antropológica na edição do video Jane Moratta: Nossas 
Festas. de Kasiripinã Waiãpi”. Native American Film and Video Festival, NYC 1995, 
09.1995.
•  Conferência sobre o tema “Questões sobre o estudo territorialidade indígena” no 
Seminário “Sexta Feira do Mês” do Departamento de Antropologia /  USP, 12.04.1996.
•  Palestra “Abordagem antropológica no estudo de uma sociedade indígena: os Waiãpi” 
na Universidade Federal do Amapá, Macapá, 27.03.1996.
•  Comunicação “Cosmografia do contato: a ampliação dos limites do mundo Z o’e” no 
GT Questões Atuais da Etnologia Indígena da América do Sul, XX Reunião Brasileira 
de Antropologia, Salvador, 16.04.1996.
•  Comunicação “Discurso político. Território e meios de comunicação entre os Waiãpi” 
no Seminário “Do Tacape ao Vídeo: a Resistência Indígena através dos séculos”, •

•  Comunicação “Comografia do contato (a história de Raru, uma viagem à borda do 
mundo z o ’e)” no GT História Indígena e do Indigenismo, no XX Encontro Anua! da 
ANPOCS, Caxambu, 22.10.96



• Comunicação “Apropriação e gestão de uma te m  a experiência Waiãpi” - 
Conferência sobre derechos indígenas y conservacion ie la Naíuraleza, AiDESP. 
IWGIA,FPP, Ucayali, Peru. 17 a 20.03.1997.
•  Paiestra “Aspectos sociais da pesquisa com populações indígenas no Brasil 
contemporâneo”. Atividade Programada pelo CEUPES e Métodos e Técnicas de 
Pesquisa II, Ciências Sociai / USP, 24.09.1997
• Comunicação “P rog rama de Educação Waiãpi” - I Encontro Nacional de 
Coordenadores de Projetos de Educação Indígena. MEC, Brasília, 30.09 a 02.10.1997
•  Comunicação “Programa de Educacão Waiãpi: reivindicações indígenas versus 
modelos de escola” - GT Educação Indígena, XXI Reunião Anual da .ANPOCS, 
Caxambu, 21 a 25.10.1997
• Comunicação para a apresentação do documentário “Placa não Fala”, no lOth Native 
American Film and Vider Festival, organizado pelo National Museum of the American 
Indian, Smithsonian Insütution, New York, 30.10 a 03.11.1997,
•  Participação no Seminário “Gestão Ambiental em Terras Indígenas” organizado pelo 
PPTAL /  Funai, Brasília. 04 e 05.11.1997.
•  Comunicação ‘P ovos indígenas e a questão da autonomia” no Debate: A 
responsabilidade ética e social do antropólogo, Comissão de Eventos /  Representação 
Discente, Dep. Antropologia / USP, 20.11.1997
•  Comunicação ‘P ovos indígenas e desenvolvimento sustentável” - Seminário 
Internacional Ciência, Cientistas e a Tolerância, GT Populações Indígenas, UNESCO/ 
USP, 21.11.97.
•  Apresentação e debate: Projeto Vídeo nas Aldeias e o documentário etnográfico 
“Segredos da Mata”, no Forum de Cinema, Vídeo e Antropologia (incluindo uma Mostra 
Retrospectiva do Projeto Vídeo nas Aldeias) - Primeiro Festival do filme documentário e 
etnográfico - Belo Horizonte, 25.11.97.
•  Palestra - Terras Indígenas na Amazônia - IV Curso Dimensões das Culturas 
Indígenas / Etnologia e Educação, Organizado pelo Museu do Indio/Funai e a ABA, Rio 
de Janeiro, 31.07.98.

São Paulo, 31 de agosto de 1998

essa s
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Documentos anexos ao dossiê de Dominique T.Galiois

1. Notícia do Diário do Amapá. 14.05.97: “Feijão acusa °N G  de ilegalidades'’
2. Carta do Coordenador do Projeto Video nas AJde: . / CT1 a Funai, 21.05.97 e 

memorando 659 do Chefe do Depanamento de Documentação da Funai. de 15.08.97, 
referente ao referido projeto.

3. Carta de apoio do Comitê Nacional de Educação Escolar Indígena, endereçada ao 
Jornal Liberal, em 23.05.97

4. Caita dos índios Waiãpi, encaminhada ao Presidente da Funai, em 18.07 97
5. Cana dos índios Waiãpi, encaminhada à Dominique Gallois, em 03.08.1997
6. Documentos publicados no Boletim da ABA, vol.27, Io Semestre de 1997, referentes 

à questão Waiãpi
7. Cana de Aikyry Waiãpi, professor da aldeia Mariry, distribuída a várias instituições, 

em 23.10.97
8. Textos publicados como direito de resposta no Jornal do Campus, .Ano 16/191, 

29.10.97
9. Noticia do Jornal do Dia, 11.12.97: 'TDeputado pede redemarcação da área Waiãpi”
10. Notícia do Jornal do Dia, 13.12.97: “Funai do Amapa apoia estudos de redemarcação 

da área Waiãpi”
11 .Carta dos Waiãpi encaminhada ao Juiz Federal da 2a Vara em Macapá. 19.12.97
12. Depoimentos de Kumare e Kasiripinã Waiãpi diante da 6* Camara do Ministério 

Público Federal, em 10 de fevereiro de 1998
13. Matéria especial da Agência de Notícias do Amapá: “índios denunciam deputado 

Feijão ao presidente da Funai”, 13.02.98
14. Notícia publicada no jornal Parabólicas, ISA, março 1998: “Projeto Waiãpi: boicote 

aberto”
15. Carta de apoio encaminhada ao Presidente da Funai pela American Association for 

the Advancement o f  Sciente, 27.02.98
16. Carta dos Waiãpi, encaminhada ao Juiz Federal em Macapá e à Funai, 17.04.98
17. Moção de apoio aprovada na Assembléia Geral da ABA, em 09.04.98.
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ACUSAÇÃO *  Auíonio Feijão adre fogo cerrado comra antropóloga Dominique Gallois

Deputado federai Anicnio Feijão acma awropóioga Dominique Gaiiois de promover ga rim pagem cusfarçaaa

b  C a r l o s  Bezerra
Edíior de Poiihco

deputado federal Antonio da Justa Feijão 
(PSDB) acusou a antropóloga Dominique Tilkin 
Gallois, do G n tro  de Trabalho Indigenista 
(ÇTI), de ter expulsado os missionários da 

Missão Novas Tribos do Brasil, da aldeia Topuru, no Pará, e 
das aldeias waiãpi, no Amapá.

Feijão que foi acusado por Gallois de ter interesses 
eleitoreiros entre garimpeiros e pastores protestantes diz que 
não aceita ser chamado de leviano, atribuindo o uso da 
palavra ao desconhecimento, por pane da antropóloga, do 
idioma português. Diz mais. Diz que a amropóloga verá 
com quantos paus se faz uma cangalha quando se faz uma 
acusação a um deputado federal. Feijão diz também que 
‘ ela não viu o dossiê que o juiz João Bosco tem nas mãos, 
com quase mil páginas de denúncias contra ela, desde 1993".

O  deputado diz que Dominique Gallois será intimada 
para prestar esclarecimentos sobre suas atividades e que “vai 
ser pesado o  que ela vai ver aqui na Comissão da Amazônia e 
Desenvolvimento Regional. Mandei um oficio há poucos 
dias, para o presidente da Funai com a assinatura do presi
dente da Comissão e de outros deputados, para que retornem 
á área waiãpi e poturu, todos os missionários da missão 
Novas Tribos do Brasil, que tnblham  na área há meio sécu
lo’ .

Finalizando, Feijão afirmou que “o que há. é uma garim- 
pagem disfarçada e que o governador João Alberto 
Capiberibe e a deputada Janete Capiberibe, que tanto 
falavam bem de Dominique |á estão com um pé atrás, obser
vando a quartidadede OLrb [?t!F "Sãf djTAíVwC 1 11 ~ J1"'

Gtervásio se defende e 
ataca Capiberibe
O  deputado Gervásio 

Oliveira, sem partido, disse 
que ninguém faz política so
zinho. A frase foi dita a 
propósito da acusação feita 
pelo governador João Alberto 
Capiberibe de que Gervásio 
seria dado á prática do fisiolo- 
gismo. O  ex-de-putado do 
PSB disse que pediu cargos 
sim, ao governador. “Eu me 
elegi em decorrência de um 
trabalho feno por um grupo 
de pessoas que acreditaram na 
minha proposta de trabalho. 
“Até onde sei, não existe con
curso público para preenchi
mento de cargos de confiança 
no governo. Ora, se não 
existe concurso, alguém indi
cou nomes para esses cargos.
E se alguém indicou, além de 
num, por que chamar só a 
mim de fisiológico?’ , indaga. 
“Quem indicou foi o senhor 
governador e outras pessoas

is não são

fisiológicas?’ , continuou.
Indo mais longe,

Gervásio Oliveira perguntou: 
“E a indicação do se-nhor 
governador de nomes que 
têm o sobrenome 
Capiberibe? Por que Oliveira, 
não tem lá, não. Mas 
Capiberibe tem ', 'ebateu 
durameme. “Então, além de 
fisiológico, o senhor gover
nador é também nepotisia’, 
disparou.

Gervásio Oliveira disse 
que uma das causas de ter-se 
afastado do governador 
Capiberibe fora::. _s criticas 
que fez, quando da nomeação 
do ex-secretário da Saúde, 
Antenor Ferrari. “Acho que 
tínhamos e temos excelentes 
técnicos para assumirem car
gos de confiança e uma das 
promessas de camoanha foi 
valorizar a nossa gente. Ai 
começaram as nossas 
divergências’, concluiu.



À FUNAI/ BSB 

Jô Cardoso de Oliveira 

fax: 061 2265128

São Paulo, 21 de maio de 1997

O teor do of. 255/GAB/ADRMAC/97, de 24.04.97, de Edmar A.R. 
da Mata, que sugere providências da Assessoria Jurídica da Funai 
para “efetivar justiça no uso das imagens dos índios” no que toca 
às atividades do Projeto Video nas Aldeias do CTI, deixa clara a 
intenção deste funcionário em contribuir para rede intriga que 
diversos agentes - entre os quais alguns funcionários daquela ADR 
- estão se esforçando em construir a nosso respeito, em Macapá.

Por outro lado, o procedimento adotado pelo então administrador 
substituto evidencia, mais uma vez, a incapacidade da maior parte 
dos funcionários daquela ADR não apenas de diaiogar, como de 
respeitar a posição dos próprios índios, no caso, dos Waiãpi, que 
poderiam ter sido indagados direíameníe à respeito das atividades 
de nosso programa. O procedimento adotado por este funcionário 
evidencia, no nosso entender, total falta de respeito à capacidade 
dos índios em se posicionar nos assuntos que lhes dizem 
diretamente respeito.

O projeto Vídeo nas Aldeias, de fato, é um programa de 
intervenção e assessoria direta que o CTI presta à algumas 
comunidades indígenas e que visa justamente promover o 
controle, por parte dos índios, de sua imagem. Como indicamos 
nos vários textos analíticos do projeto (inclusive o texto do qual o 
funcionário da ADR local só soube extrair informações parciais) ao 
promover o uso do vídeo nas aldeias, estamos contribuindo ao 
fortalecimento da auto-representação dessas comunidades. No 
caso da área Waiãpi, uma das 12 áreas beneficiadas pelo 
programa, os resultados foram extremamente positivos e 
certamente representam um anteparo às iniciativas prejudiciais que 
a Funai local tem realizado na área: cite-se, entre outras, a 
implantação de uma antena parabólica no posto, onde os Waiãpi 
passaram a assistir novelas e programas comerciais que 
certamente não são os mais adequados à preservação cultural;



cite-se o incentivo, por parte de funcionários daquela ADR de 
inúmeras visitas de “turistas” que captam imagens dos índios que 
nunca lhes são devolvidas.

O que o administrador subsi:tt.to parece não ter compreendido é 
que nosso programa visa jusíarnente o retorno de todo o material 
registrado nas aldeias - para que os índio. óo apenas possam 
assistí-lo, como possam manipular sus imagem em função de seus 
próprios projetos culturais. Quando tem acesso à tai . ; miai, 
surgem novas demandas, inclusive de edição de documentos de 
seu interesse. Para citar um exempic, esse é o caso do 
documentário de autoria de Kasiripinã, documentarista da aldeia 
Mariny, intitulado “Nossas Festas”.

Em termos financeiros, a alegação indireta colocada no ofício de 
que o Projeto Vídeo nas Aldeias não estaria fazendo justiça aos 
direitos dos índios é outro ponto que temos o maior prazer em 
comentar. Efetivameníe, a produção de documentários (que é 
apenas uma pequena parte do material produzido pelo projeto, cuja 
principal meta é de preparar documentos destinados 
exclusivamente às aldeias) visa a distribuição ao grande público.
As fitas tem sido adquiridas por instituições de pesquisa e centros 
culturais interessados nos resultados de nosso programa de 
intervenção. Como todos sabemos, vídeos sobre o tema indígena 
certamente não são um investimento lucrativo. Em todo caso, é 
possível contabilizar as vendas a partir de nosso talão de notas. A 
venda média anual, por título do catálogo (no momento, com 12 
títulos) é de oito cópias. Assim, o total de vendas dos cinco 
documentários relativos aos Waiãpi totalizou, em:

Título 1993 1994 1995 1996 1997 Valor
unit.

Total

O Espírito 00 02 02 02 02 80,00 640,00

A Arca 01 04 04 04 02 80,00 1.200,00

Meu Amigo 00 01 00 02 02 50,00 250,00

Placa 00 00 00 01 00 80,00 80,00

Total 01 07 06 11 08 2.170,00



No caso do vídeo realizado por Kasiripinã Waiãpi o valor das 
cópias vendidas é integralmente repassada a ele, isto quer dizer 
que as cópias que nós e que ele mesmo vende são subsidiadas 
pelo CTI, na fita, na copiagem e no envio por correio. Quanto aos 
18% do total relativos ao que, de praxe, é considerado como 
porcentagem de direitos de imagem, representaria, na verdade, 
uma soma irrisória frente aos investimentos que tem retornado 
para a comunidade.

Quanto aos prêmios obtidos para esses documentários, 
informamos que optamos, por exclusiva iniciativa nossa enquanto 
autores, de colocá-los à disposição do projeto - ou seja, dos índios 
beneficiados por nosso programa - o destino desta verba não diz 
respeito à ADR Macapá.

Os investimentos do projeto na área Waiãpi somam, no mínimo,
R$ 14.800,00 desde sua implantação, há 7 anos. Esse custo inclui 
a instalação, manutenção e renovação dos equipamentos: dois 
geradores (RS 2.200) tres cameras VHS (RS 3.600), 5 televídeos 
(Rs 4.000), equipamentos complementares como inversores para 
adpatar o sistema às placas solares (RS 1.000,00); a copiagem de 
materiais distribuídos nas videotecas das 4 aldeias equipadas com 
o sistema de vídeo, uma média de 100 fitas por ano, com o custo 
de R$ 500,00 anuais, somando no período, um custo de R$ 
3.500,00. Não estão aqui computados, os gastos com passagem, 
estadia e alimentação.

Entre os Waiãpi ,dois índios receberam câmeras e estão 
realizando registros. O índio Kasiripinã, além de câmera é o 
presidente da associação dos Waiãpi - a APINA, recebeu cursos 
de vídeo e realizou seu próprio documentário, chamado “Jane 
Moraita, as Nossas Festas” que lhe proporcionou a participação em 
workshops e festivais na Espanha e nos Estados Unidos.

Gostaríamos ainda de acrescentar que o projeto tem viabilizado o 
treinamento de equipes indígenas que produzem o “Programa de 
índio” em cooprodução com a TV Universidade da UFMT, 
programa que teve suas quatro edições veiculada várias vezes 
nacionalmente pela Rede Brasil. Criar um espaço de expressão 
para os índios na televisão pública é no mínimo uma iniciativa que 
deveria ser recebida com entusiasmo por aqueles que acreditam 
em dias melhores para o convívio de índios e não-índios.
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Cabe dizer que esta equipe tem colaborado em várias ocasiões 
com esta Fundação mudando o rumo de casos com o garimpo do 
Sararé em 92, Isolados do Umêre em 95/96. Distribuímos inúmeras 
cópias de videos e materiais brutos para Procuradores, ADRs e . 
casas do índio da Funai, e Museu do índio. Colaboramos com a 
realização de programas como “Salto para o Futuro” ( TVE- RJ) 
também direcionado para o ensino fundamental através das redes 
públicas de TV, com o objetivo de contribuir para reverter a relação 
preconceituosa que o público, de um modo geral, mantém com os 
grupos indígenas.

Por tudo o que foi abordado aqui, não nos sentimos em falta nem 
com os índios e muito menos com a sociedade em relação ao 
trabalho que há anos vimos realizando sobre o tema. Mas de 
qualquer maneira, recolocando o problema na sua origem, é 
preciso antes de mais nada consultar os índios sobre os asuntos 
de seus interesse.

Atenciosamente,

Vincent Carelli 

Coordenador do projeto 

Vídeo nas Aldeias
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Fundaçào Nacional do indio 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Memorando N° CPAP/DOC Brasília, /£ de agosto de 1997

Para: Chefe do Departamento de Documentação. 

Assunto: parecer

Com finalidade de esclarecer as questões levantadas pelo Sr. Ribamar 

Quintas da ADR de Macapá, com referência ao não pagamento de direitos autorais aos 

índios Waiãpi, pela venda das fitas de vídeos efetuadas pelo Centro de Trabalho 

indigenista-CTI, fizemos contato com as partes envolvidas (o CTI e os índios Waiãpi).

A resposta apresentada pelo CTI (anexo) nos pareceu bastante 

convincente. Pois, a venda das fitas com material etnográfico faz parte do projeto “Video nas 

Aldeias”, atualmente em andamento com o conhecimento/aprovação da Funai, o que dá 

legitimidade àquela prática

Além disto, as primeiras indagações empreendidas por esta 

Coordenação, através de entrevistas com membros da comunidade Waiãpi (Kasiripinã- 

Presidente da Apina, Seki-Tesoureiro da Apina e outras lideranças Waiãpi) reforçam as 

explicações arroladas na carta-resposta mencionada acima Neste sentido, os membros da 

comunidade Waiãpi não só seriam os maiores beneficiados com as atividades do projeto em 

desenvolvimento pelo CTI. mas alegam estar de acordo com as mesmas, aprovando inclusive 

a venda das fitas.

Gostaríamos ainda de fazer uma outra consideração. Ciente de que não existem 

normas especificas regulamentando o Direito Autoral. Coletivo e de Imagem das Sociedades 

Indigenas. a Funai está contratando o advogado Hildebrando Pontes Neto, especialista na área 

de direito autoral, para que, a partir da legislação e norma* administrativas existentes, formule 

normas aplicáveis a temntica indtgena. Pretende-se também que o referido profissonal elabore 

-  ‘̂ modelos básicos de contratos que pos*am ser utilizado* pela Ftniaií^tpSíHK^iBsi^S^S^TSff 

sociedades ou comunidades indígenas na realização de negócios com terceiros, e que 

envolvam a possibilidade de apropriação autoral, coletiva ou de imagem.”(Ordem de Serviço 

do Contrato AV96 celebrado entre a Funai e UnB).

*- Ora. e sabido que na ausência de uma definição formal desta prática os

trabalhos realizados por fotógrafos, cineastas, etc. têm sido realizados através de uma

C ' 'M  •



negociação informal entre os índios o os profisionais interessados, como foi feito no caso em 

pauta ■

Nos parece claro que os índios não foram iezados e, sendo assim, acreditamos 

que a demanda do Administrador deve ser fruto da situação de desentendimento que parece ter 

se instalado na area. Deste modo. não se pode entender esta questão de forma isolada, e 

cremos que este seja mais um problema que devera ser esclarecido entre a Funai/CTHndios 

no âmbito das discussões que aortearao a renegociação das relações entre as três instituições.

Atenciosamente,

^  fCJ.

~'r --- v—



e.jc o 3
/

COMITÊ NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR
INDÍGENA

i

Jornal “O Liberal” 
Belém - PA

Brasília, 23 de maio de 1997.

Prezados senhores

Queremos expressar nossa indignação pela intensa 

campanha movida pelo jornal O Liberal que vem repercutir 

diretamente no processo de educação formal dos índios Waiãpi, no 

Amapá.

Temos tido oportunidade de avaliar, acompanhar e assessorar 

as iniciativas promovidas pelo Centro de Trabalho Indigenista (CTI), 

com apoio da Secretaria Estadual de Educação do Amapá, através de 

seu Núcleo de Educação Indígena. Tais iniciativas estão 

absolutamente de acordo com as Diretrizes para a Política Nacional 

para a Educação Escolar Indígena do Governo Federal, elaboradas 

pelo Comitê Nacional de Educação Escolar Indígena e por isso
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mesmo contam com o apoio irrestrito do Ministério da Educação e do 

Desporto. •
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Temos certeza, ainda, que as ações da Associação Indígena 

Waiãpi (Apina), ações estas que buscam alternativas econômicas 

auto-sustentadas para este povo, são reflexo direto do trabalho 

educacional implantado na área indígena, sob supervisão da 

antropóloga Profa. Dra. Dominique T. Gallois.

Atenciosamente,

Udír Santos de Paula
Representante da Associação Brasileira de Linguística

< •

l u  - .
Luís Donisete Benzi Grupioni
Representante da Associação Brasileira de Antropologia

Terezinha de Jesus Machado Maher 
Representante das Universidades Brasileiras

Valmir Jèsi Cirpiano 
Representante Indígena/Região Sul

Representante Indígena/Região Nordeste e Sudoeste
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Júlio Wiggers
R^resentante do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação

A

Í/L t-kfítl
Susana Martelleti Gnllo Gjtiinparães 
Representante da Fundação Nacional do índio

- f \2  cuCwrv wic- (^xrw&~\
Marivânia Leonor Furtado Ferreira
Representante do Conselho Nacional de Secretários de Educação
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lièstta Linderioerg Monte 

Representante das Organizações^ão-Govemamentais

ÍJko(M&AtOiUi
Marina da Silva Kahn
Representante das Organizações Não-Governamentais

Com cópia:

Exmo. Sr. João Alberto Capiberibe -  Governador do Estado do Amapá 
Exma. Sra. Janete Capiberibe -  Deputada Federal 
Exmo. Sr. João Bosco - Procurador da República no Estado do Amapá 
Exmo. Sr. Júlio Germany Gaiger - Presidente da Fundação Nacional do 
índio ,  -------------------------------------  ----------------  .  .

Exma. Sra. Mariza Corrêa -  Presidente da Associação Brasileira 
Antropologia



A uo ^ ô T  , J l — ch  ‘/■ J J Ç ____

(. i  Z a u M /n  a Ka ; svn tx A Á -^  - t f ? /  A jr f
l  , 4 -  . /

,  /JLÉa -  t í u A Ã A ^ ^ j J k l  -  ________ _____

f ^ ~ ^ o  /  ^-jzy^u A j_ sii  d>____q(-&*AA--Lls\ ^ ouÍ _ J ^ __

A rJ p >

X L /

f  *

Cl
n

T t f t a Z -  , / -------------------------
f^JhúL/WVCLfl ~jt i JfícLAjyyi/^Lo.. fwsist/cxj.**?

“T " ~  # y ^4 * ^  -v *
M a& d fsL .

r  .
__________  _______ (SLUAJ^AJ___ <£_

( _________________

r __________htjLd&üA£
C  i

r
o
f -

— Í o JLqjLJOüu^ .  ~ & C _çZ__A c l l l Ç U J .
,--------- l  1 /   ̂ w ^  A

V^)l̂ Á aju^  iAfr>^ /yy^ct-Si^ Gv »>-lo

09- T jyy \L /yvh o  i_  jA clsA /^ o  ^ ___^o ~ r^£ ^  ^ y

Cjju caJ^ juJ ^  _  /?  y  R ljP * ^ o s \ a  ó

gf/3  ^ l A b  ^LUJUJ ~X jU Lh  O tfj£ sÔ -* * * A  _,
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Transcrição de carta manuscrita anexa (grifos nossos)

Macapá, 03 de agosto de 1997

Para: CTI - Dominique Gallois

Nós queremos CTI volte logo imediatamente para nossa área.
Não vamos esperar mais muito tempo, queremos já!

Nossos projetos estam todos parados, queremos que continue os nossos 
projetos: de educação 
o projeto de saúde 
o projeto de vídeo nas aldeia 
o projeto de vigilância de área

Os Waiãpi já acabaram com o problema da fofoca. Já viajamos muita veza 
para resover fofoca.

Quando o CTI saiu da aldeia falaram que vai voltá para área só quando 
Waiãpi resolver problema da fofoca. Agora nós já resolvemos fofoca. Por isso 
agora nós queremos que CTI volte logo, ja!

Nós estamos indo para Macapá para pegar pessoal do CTI para levar na 
nossa aldeia.

Seki Waiãpi Kasiripinã Waiãpi
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A questão Waiãpi

Dominique Gallois, docente da Universidade de São Paulo, rea
liza pesquisa etnológica entre os Waiãpi desde 1978. A partir de 
1991, coordena um Programa do Centro de Trabalho Indigenista 
(CTI) que atende a demandas formuladas por estes índios. Atual
mente, orienta 12 alunos que fazem pesquisa na região. Até 
recentemente, foi responsável pelo Núcleo de Implantação do 
Campus Avançado da USP no Amapá.

A antropóloga encontra-se lamentavelmente impedida de re
gressar ao campo em virtude de recente decisão judicial. O Reitor 
da Universidade de São Paulo manifestou o apoio da comunidade 
universitária à antropóloga, em carta ao Ministro da Justiça. O 
presidente da Comissão de Assuntos Indígenas da ABA, Prof. 
Roque de Barros Laraia, por sua vez, acompanhou a Profa. 
Dominique Gallois em encontro com o Presidente da Funai, reali
zado em 11 de setembro. Além disso, a ABA pretende realizar nos 
próximos dias uma reunião extraordinária para avaliar a questão 
e definir uma agenda, junto com a USP, para equacioná-la. Segue 
abaixo um breve relato da situação.

Campanha contra o projeto de autonomia 
dos índios Waiãpi, Amapá

u
O
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Os índios Waiãpi têm demostra
do, ao longo dos últimos anos, 
capacidade de controle sobre sua 
terra, demarcada e homologada 
graças a sua intensa participação. 
Uma terra  que está  liv re de in
vasões p o r  força do con tro le  
que eles mesmos vem exercendo 
sobre seus limites, há m uitos anos. 
Essa terra indígena continua, 
entretanto, alvo de interesses dos 
setores que propagaram, em ou
tras regiões da Amazônia, destrui
ção e m one de inúmeros grupos 
indígenas. Agora, po r conta da 
interferência de agentes reconhe
cidam ente envolvidos com  este 
m odelo destrutivo, está ocorrendo 
naquela área um gravíssimo retro

cesso no que toca ao respeito dos 
direitos indígenas e às diretrizes 
de projetos e acordos interna
cionais, como o Programa Piloto 
para Conservação de Florestas 
Tropicais /  G7, que tem avançado 
na implantação de alternativas de 
desenvolvimento em forma parti
cipativa, socialmente e ambiental
mente sustentáveis.

O ouro da terra Waiãpi interes
sa aos setores representados pelo 
Deputado Federal Amonio Feijão 
(PSDB/AP), que desde 1993 move 

b s-vndioa WWf f

Waiãpi são objeta. Jk^desejo de 
uma missão de fé, a New Tribes 
Mission, que também participa ati
vamente desta campanha, sob os 
auspícios do modelo assistencia- 
lista que a política indigenista go
vernamental vem reforçando nos 
últimos meses. O controle pater
nalista do futuro do povo Waiãpi é 
o alvo dos funcionários da ADR 
Funai local, que para sustentar sua 
permanência no orgão, defendem 
práticas autoritárias contestadas 
pelos Waiãpi e por muitos outros 
grupos indígenas no país.

A articulação entre o Depu
tado Antonio Feijão e funcioná
rios da administração local da 
Funai em Macapá, resultou numa 
campanha de difamação contra o 
Centro de Trabalho Indigenista. 
organização não-govenamental 
que vem apoiando, desde 1991, 
demandas concretas da com u
nidade Waiãpi. representada pelo 
Conselho das Aldeias /  Apina. nas 
áreas de educação, saúde, contro
le territorial e implantação de 
alternativas econômicas em for
mato social e ambientalmente sus
tentável. Todas essas ações são 
discutidas e executadas com a 
intensa participação das aldeias 
Waiãpi; como as ações do CTI na 
área são, sempre, fruto de iniciati
vas dos índios, eles se consideram 
autores dos projetos, cuja gestãc 
eles pretendem  assumir, corr 
apoio da capacitação que o: 
programas do CTI vem lhe: 
fornecendo. Há dois meses, en 
decorrência da campanha de calú 
nias contra o CTI, essas ativi 
dades, de caráter assistencial, ma 
sobretudo educativo, foram intei 
rompidas: o programa de saúde 

™~realizado em convênio com 
Secretaria de Saúde do Estado d 
Amapá: o programa de educaçãc 

“  tam bém  em parceria com orgàc 
estaduais, financiamento da Raii

êampMhi~conm 
c contn o Centro de Trabalho 
Indigenista. entidade parceira dos 
índios no seu processo de “cons
trução de autonomia. As almas dos
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Carta da presidente da ABA, Mariza Corrêa, ao 
presidente da FUNAI, Sulivan Silvestre Oliveira

Senhor presidente.

Congratulações por sua indi
cação para esse difícil cargo. 
Espero que a Aba. na medida do 
possível, possa colaborar para 
tomá-lo menos espinhoso.

Gostaria de iniciar nosso diálo
go dizendo-lhe de nosso incômodo 
por ver nossa estimada colega 
Dominique Gallois, professora da 
Universidade de São Paulo e pes
quisadora renomada em sua espe
cialidade. alvo de uma campanha 
de difamação em seu trabalho 
junto aos índios Waiapi.

Espero que em sua audiência 
com ela. que contou com a pre
sença do Coordenador de nossa 
Comissão para Assuntos Indíge
nas. professor Roque de Barros 
Laraia. da Universidade de Brasília, 
tenham se dissipado as dúvidas

que porventura pairassem sobre 
seu trabalho junto a esse grupo 
indígena. Conto com seu apoio 
para ajudá-la a superar esse 
momento difícil e espero que pos
samos estabelecer uma relação 
que redunde numa ampliação de 
nosso diálogo, como pesquisa
dores, com os representantes do 
governo, e com você em particu
lar, no que diz respeito aos direitos 
já conquistados dos povos indíge
nas mas, infelizmente, ainda não 
regulamentados.

Cordialmente,

Mariza Corrêa, presidente, 
Associação Brasileira de 

Antropologia

16 de setembro de 1997

*ineteiDa: Cheiía 
f e ' ,  - /FUNAI

Panu Senhora Mariza j 
Corrêa

:-a-Senhora Presidente, ‘ i
J' i

' * Em atenção ao seu Fac- i 
Simite s/no., de 17/09/97, I 
incumbiu-me o Senhor Presi- j 
dente da FUNAI de agradecer } 
a honrosa manifestação recebi- ! 
da de Vossa Senhoria pela sua ] 
investidura no cargo de Presi- \ 
dente, e assegurar a essa Asso
ciação a total imparcialidade 
da FUNAI na resolução da si
tuação do CTI e da Profa. 
Dominique Gallois. "
• • • i. -. .. .

■4

Atenciosamente,

Raimundo José 
de Souza Lopes 

Chefe do Gabinete 
Substituto

. •- j
-  • • -’i
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A Princesa da Communitas✓
e o irmão da mãe na África do Sul

A morte da princesa Diana — x  
circunstâncias que a antecederam,: 
comoção popular que a recebeu, c 
espetáculo ritual que suscitou, : 
iconorragia que desencadeou, x  
reflexões sentenciosas que permi 
tiu deverá dar abundantt
matéria aos antropólogos. Os colc 
gas interessados pelas questões d  
pós-modemidade e do simulacn 
não deixarão, certamente, de em 
pregar os instrumentos mais avan

çados da teoria para extrair todas as 
lições pertinentes de um aconteci
mento que mobilizou uma imagísti- 
ca rica, heteróclita e heterocrônica: 
o conto de fidas e a imprensa de 
escândalo, a realeza medieval e a 
globalização fin-de-siècle, a Catedral 
de Westminster e a Internet, o 
badalar severo dos sinos e a balada 
melosa de Elton John. .

Antes que se saquem tais 
instrumentos de ponta para a dis

secação do fenômeno, gostaria de 
chamar brevemente a atenção para 
um momento dos funerais de 
Diana que ilustra à maravilha 
alguns dos artigos de fé mais tradi
cionais cia antropologia social 
britânica. Refiro-me ao elogio fúne
bre proferido pelo conde Charles 
Spencer, irmão da Princesa de Ga
les. Ele atesta que as teorias do pa
rentesco de Radcliffe-Brown e 
Meyer Fones, m onas e  enterradas 
pela antropologia contemporânea, 
parecem aplicar-se admiravelmen
te bem ao parentesco inglês — ou 
pelo menos à ideologia do paren
tesco vigente em alguns setores da 
nobreza daquele país.

de Charles Spencer (capturado na 
Web, após uma rápida procura via
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Leia repercussão do
A pedido da professora Dominique Gallois, 
seguem abaixo as integras de duas cartas 
enviadas ao JC  pelo Departamento de 
Antropologia e por outras organizações

Ao Edttor Responsável do  Jornal th  
Campus

ref: direito  de resposta  à m a tíria  
publicada no JornaI do Campus, ano 16, 
número 190, intitulada ‘'Professora é  acu
sada de usar Índios”

Por considerar que a referida matíria 
compromete seriamente a  inform ação 
sobre o trabalho de pesquisa e  de assessoria 
que venho desenvolvendo no Amapá, rei

vindico a publicação integral, no mesmo 
espaço (chamada em primeira página e 
página inteira no corpo do jom al) da car
ta aberta que segue, que representa a posi
ção do Departamento ao qual pertenço: 

Em nome do Conselho do Departa
mento de Antropologia desta Universida
de, venho manifestar minha indignação 
contra o  teor da m atíria  veiculada por 
este jomal em outubro deste ano, a  respei
to das atividades de nossa colega, a Pro
fessora Dominique Gallois, nas reservas 
indígenas do Amapá.

Em primeiro lugar í  preciso ressaltar 
que Dominique í  a mais importante espe
cialista na cultura Waiãpi, trabalhando na 
região há 20 anos. Foi justamente em re
conhecimento de seu notório  conheci
mento das culturas locais, acumulado em 
anos de pesquisa, e de seu particular domí-

vitima, a matíria faz da acusação contra a 
pesquisadora o personagem em foco do 
interesse jornalístico e não a importância 
de sua atuação acadêmica e de extensão. 
Ao “ informar” o leitor que “investiga-se 
um possível envolvimento da pesquisado
ra com exploração de ouro"o jom al dá 
realidade â acusação, dizendo que, se ela 
não í  real í  pelo menos possível e, pior 
ainda, fazendo crer que há agentes legíti
mos buscando a elucidação da verdade. Ora, 
é  uma irresponsabilidade jornalística dar 
qualquer grau de credibilidade i  acusação 
estapafúrdia de que a pesquisadora tenha 
qualquer interesse no garimpo!

2. Em nome de uma pretensa objeti
vidade a matíria dá quase o mesmo núme
ro de linhas para a Profa. Dominique e 
para seu acusador (aliás, 4 linhas a mais 
para quem acusa). Ora, o resultado í  exa
tamente o inverso da objetividade porque 
dá o mesmo estatuto de informação á des
crição de atividades de pesquisa e exten
são e à (sic!) acusações movidas por inte
resses locais.

3. Ainda em nome de uma pretensa 
objetividade a matíria não contextuaiiza 
os agentes, dando o mesmo peso ao que a 
Profa. Dominique diz, a sua “versão”, e 
ao que aeu acusador diz “o outro lado".

maiores da nação brasileira? Essa posição 
qualifica suas afirmações como infunda
das, inverídicas, manipuladoras e  interes
sadas e que por essa simples razão não 
deveríam merecer, o estatuto de verdade 
que a reportagem lhes conferiu. Assim 
fazendo o J o m a l do Campus se fáz por
ta-voz e autoriza ataques verbais que vi
sam suprimir, a tí  mesmo fisicamente já  
que ela sofre continuas ameaças de morte 
por parte dos garimpeiros, e arranhar a 
credibilidade de alguém percebida como 
obstáculo. Que os jornais locais do Amapá 
tenham feito isso inúmeras vezes í  com
preensível, mas que o Jom al do Campus 
tenha se prestado inocentemente ao mes
mo papel, colòcando em risco a carreira 
universitária de uma colega, í  inacreditável.

Por todas essas razões o Departamen
to de Antropologia entendeu que não po
dia calar-se, que era preciso manifestar sua 
profunda consternação diante do fato que 
atividades enobrccedoras da vida da Uni
versidade possam ser levianamente pos
tas em dúvida por aqueles que tem (sic!), 
por dever de oficio, saber quem são os 
professores sobre os quais se escreve e quem 
são seus acusadores.

Assinado:
Paula Montero - Chefe do Departa

mento de Antropologia Social
cJc. Prof. Flávio Fava de Morais - 

Reitor
Prof. Waldenyr Caldas - Vice-Dire

tor da ECA
Prof. João Batista B. Poeira - Dire

tor da FFLCH

São Paulo 14 de outubro de b99“7.
O breve resumo, exposto abaixo, das 

atividades do CTI e da professara Dominique 
Tilldn Gallois, junto aos Waiãpi, busca escla
recer a comunidade uspiana de uma maneira 
menos superficial do que aquela exposta na 
matéria do Jomal do Campus, númexo 190, 
do dfa 9 de outubro deste ano.

Nós, oomo alunos e colegas da professo
ra Dominique e conhecedores do seu traba
lho, nos sentimos (sic!) na obrigação de res
ponder a tal matíria, uma vez que esta, da 
maneira como foi construída, dá ênfase i  
versão daqueles comprometidos com inte
resses contrários á autonomia das sociedades 
indígenas.

Ao fazer isto, o  Jomal, além de 
desáifcxmar, ignota e desmerece a dedicação 
de 20 anos de atuação ética da professora, 
comprometida com a defesa intransigente 
dos direitos e interesses dos Wriãpi

Desde 1977 como antropóloga e pro
fessora do Departamento de Antropologia 
da Universidade de São Paulo, Dominique 
TiDdn Gallois desenvolve trabalhos de asses
soria e pesquisa jixito i  população indígena 
Waiãpi. A partir de 1990 seu trabalho foi 
anpliado com a parceria estabelecida oorn o 
CTI - Centro de Trabalho Indigenista. Esta 
ONG tem seus trabalhos ieoonhecido6 nacio
nalmente e mtemacionalmenle, e, sua atua
ção não se resume somente à Comunidade 
Waiãpi, assessorando projetos de autonomia 
econômica, política e cultural de divosos povos 
indígenas organizados por todo o Brasil

A seguir estão sintetizados alguns dos 
projetos realizados e em andamer«o do Pro-

I a ‘ • ■ J J tt» ■

/aiãpi
mites demarcados, o CTI continua assesso
rando os Waiãpi, com o apoio do projeto 
“As terras indígenas da Amazônia Legal/ 
PPTAL".

- Finalmente, desde meados de 96, o 
CTI atua na área de saúde, através do Progra
ma de Saúde Waiãpi, financiado pelo Gover
no do Estado do Amapá, pela FNS (Fundo 
Nacional de Saúde), visando melhorar as con
dições de saúde nas 12 aldeias da área, e a 
formação de monitores indígenas de saúde, 
ram  programa de no mínimo quatro anos.

Em vista do que foi exposto, fazem-se 
necessárias algumas considerações:

a) a manchete da referida matéria, ao 
fitzre referência a autoridades oomo deputado 
ou o Ministério Público dá carater oficial ao 
que não passa de una versão;

b) a matíria possui teor sensacionalista, 
ao fazer referências a (sic!) suposta explora
ção do trabalho escravo' ao qrol os Waiãpi 
estariam sendo submetidos, acertando, de ma
neira acríòca a versão disseminada por um 
deputado comprometido com interesses de 
g*imperros e oligarquias locais;

c) o Jomal acrescentou às fatos - cedi
das de boa-fé (sic!) pela professora - le
gendas acusatórias, tendenciosas e enganoeas 
<fie apenas (6o mais credito à versão do depu
tado;

d) afaka d i professora DomártiqueGallois, 
nos poucos trechos que o Jomal ãx: dá espa
ço, í  descontextuaJizada, o que minimiza as 
graves derúrcias por da aludidas;

e) a fala do deputado Feijão í  colocada 
como a versão definitiva, pois o ap a  a maior 
parte da matíria e aparece após a atgimcrta

i r  _ . ,  ............ ...............
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conhecimento de seu notório conheci

mento das culturas locais, acumulado em 
anos de pesquisa, e de seu particular domí
nio da língua indígena que ela vem rcpre- 

i Universidade de São Paulo cm 
: extensão que dizem respeito 
s voltadas para políticas de edu

cação e preservação ambiental.
Oia, a  matíria veiculada pelo J o m a l  

4o C om pus, por ingenuidade ou 
inexperiência dos repórteres que a  assi- - 
nam, e também pela ausência de uma aten
ção vigilante do editor responsável, pres
tou um enorme desserviço a esse trabalho 
de toda uma vida e que empenha o  nome 
da Universidade de São Paulo. A matéria 
informa mal, reforça os preconceitos re
lativos à questão 
cadamente os ir 
situação explosiva 
so, comete o  erro 
não é um jomal 
da Universidade 
dade, e que, falando | 
fica, isto é, oomo 
universitária, serão 
rantes na vida 
compreensão e  o 
legitim idade aca| 
Dominique que a 
neira irtesponsivr 
campus’não tem, 
mentos para avali; 
peiros cuja traj

e avalia equivo
em jogo em uma 

essa Além dis
se esquecer de que 
|uer, mas um jomal 
informa a Universi- 

posição espcci- 
integrante da vida 
valores preponde- 

que nortearão a 
do leitor é a 

m ica da Prof*. 
téria arrisca de ma- 
já  que o leitor do 
essariamente, ele- 

opiniôcs de garim- 
dcsconhece. 
essa ausência de 

(sic!) da matéria
exatamenti 

parâmetros que h  
em pauta, talvez bem intencionada, mau 
jornalismo:

I . Ao destacar, jé  na m anchete, a 
acusaçlò da qual a Profa. Dominique é

os agentes, dando o mesmo peso ao que a 

Profa. Dominique diz, a sua “versão", e 
ao que seu acusador diz “o outro lado” . 
O ra, nós sabemos bem quem é a Profa. 
Dominique: pesquisadora séria, competen

te e dedicada, com imensa capacidade de 
trabalho e grande formadora de especia
listas. N o Amapá, além  de desenvolver 

sua atividade de pesquisa Dominique é ins
trumento da vocação social da Universi
dade pública e representa os interesses da 
nação brasileira ao implementar projetos 
ambientais acordados pela política exter
na do atual governo junto aos países euro
peus do Grupo dos Sete.

Mas quem ó Feijão? Não se sabe, mas 
o  jomal dá às suas opiniões o  mesmo peso 
de verdade. Feijão diz que os índios slo  
“manuseados" por ela; Feijão diz que os 
indios não a querem na área; Feijão diz que 
o  que ela faz é uma farsa.. Quem é Feijão 
para dizer qualquer coisa a respeito dos 
indios que mal conhece c não quer conhe
cer, que interesses representa, em nome 
de  quem fala? A m atéria não diz, nem 
pondera que Feijão é  um deputado que 
representa os interesses dos garimpeiros 
locais. Ora, essa posição qualifica suas acu
sações: que credibilidade se pode dar ãs 
informações de que o garimpo faz mal aos 
indios porque gera a cobiça entre eles, que 
a Prol*. Dominique controla os indios mas 
que eles deveriam  ser controlados pela 
Funai local, que as políticas oficiais não 
dizem a defesa humana da sociedade indí
gena, vindas dc alguém que quer escancarar 
as reservas aos interesses das mincradoras 
e  madeireiras locais sem a menor preocu
pação com a devastação ambiental, a in
tegridade física dos Indios e os interesses

tor da ECA

Prof. João Batista B. Pereira - Dire
tor da FFLCU

PS: Cabe reiterar aqui a nossa preocu
pação diante do teor sensacionalista e par
cial da matéria veiculada pelo J o m a l do 
Campus, que empobrece a  informação 
necessária à compreensão da complexa 
rede de atores e interesses em jogo na 
definição de alternativas para o futuro das 
populações indígenas. O  conflito que hoje 
opõe os Indios Waiãpi aos setores econô
micos - representados pelo Deputado Fe
deral Antônio Feijão - interessados em 
controlar, em detrimento dos indios, os 
recursos naturais de suas terras, é apenas 
m ais um cato entre m uitos outros, na 
Amazônia. As dificuldades enfrentadas por 
pesquisadores e por entidades que assesso
ram os indios evidenciam o grave retro
cesso ora em curso no tratamento da ques
tão indígena. Mas a matéria nada informa 
a esse respeito, nem  m enciona a 
preocuopante contradição entre a possí
vel abertura das terras indígenas à minera
ção e a concomitante imposição de um 
modelo protecionista autoritário, que nega 
aos indios voz e capacidade de estabelecer 
parcerias que contribuam à construção de 
sua autonomia. Este é o contexto que os 
repórteres do Jornal do Campus deveri
am ter considerado para tratar das “acusa
ções" proferidas contra meu trabalho jun
to á comunidade Waiãpi.

Dominique T. Gallois
Departamento de Antropologia So

cial
Coord. Núcleo de Pesquisa em Histó

ria Indígena e do Indigenismo BI

indígenas organizados por lodo o  Brasil.

A seguir estão sintetizados alguns dos 
projetos realizados e em andamento do Pro
grama de Apoio à Comunidade Waiãpi:

- Uma escola adaptada aos ateresses e i  
capacitação instrumental dos jovens para a 
gestão dos seus própnos projetos culturais e 
econômicos, antiga reinvindicaçâo (sic!) dos 
Wfciãpi Esse trabalho fbi iniciado em 1991 e 
os jovens ali formados já atuam oomo pro
fessares nas esoolas das aldeias, sendo intér
pretes c secretários dos Conselhos das Aldeias 
Waiãpi/APINA. As atividades na área dc edu
cação e autonomia cultural também foram 
apoiadas pelo projeto “Video nas Aldeias” do 
C n  que alrmcrtavidoolecas em quatro aldei
as e está formando dois dnrgrafistB Waiãpi.

- Atendendo outra demanda TMdlpi, eaü 
em andamento a orientação da comunidade 
para a produção de ouro ahivionar, que está 
sendo realizado através do "Programa Recu
peração ambiental e controle territorial 
Wuãpi". Esse programa tem dois porras prin
cipais: estão sendo efctindos trabalhos dc re
cuperação e despohóção em éress degradada 
pelos garimpeiros, que «s invadiram nos anos 
70, e como decorrência, o  trabalho do garim
po efetuado pda oomuúfade Whiãpi é prati

cado em novos moldes, sent o uso do mercú
rio, o que impede a degradação ambtenul.

- A demarcação da área Waiãpi, que che
gou ao seu fim cm 1996, contou com o 
monitoramento e várias etapas de trabalho, 
ao longo de 16 anos pela antropóloga 
Dominique Gallois. O projeto dc demarcação 
Wjiãpi foi executado pelo CTI, que é coorde
nado na área pela professora, e etn convênio 
oom a FUNAI, oom o  financiamcrto efa GTZ 
- cooperação técnica do governo alemão.

- Para fiscalização permanente nos li-
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e) a fala do deputado Feijão é colocada 
oomo a versão definitiva, pois octqta a maior 

porte da matéria e aparece após a argumenta

ção da professora, que não leve espaço para 
resposta;

0  o Jomal, novamente referendando as 

acusações absudas contra a professora, cita 
u n a  carta, fornecida peio deputado, na qual 
um gnç»  de indios estaria pedindo o afosta- 
mento dc Dominique da área, não levando 
em conta uma série de manifestações públi 
cas de lideranças Waiãpi em favor do seu 
trabalho, conforme carta em anexo;

g) ressaltamos que os programas deserv 
volvidos pela professora Dominique e pelo 
C D  são daramente oortrários aos nzoesses 
dos poderes locais, já que propõem aUono- 
mta eoanómica, territorial, educacional, cul
tual e de saúde da conuwiide Wuãpi

Desse modo, o Jomal do Gtmpus, que 
deveria cumprir o papei de bem informar a 
Comunidade USP, com esta matéria com
promete sua seriedade e credibilidade pois, 
dcsconhoocralo a luta e a resMònoa do poro 
Vóuâpi, acaba por fawrecer «cresses <fc gru
pos privados, ligados ao puir po deprecWrio 
e  demais pessoas interessadas em marXer o 
controle <h região.

Em função disso, reérvindicamos (sic!) 
a imediata retratação do jomal, oom a publi
cação integra) desta carta e a concessão de 
espaço de resposta reservado à professora 
Dominique Gallois.

Assinado:
Representação Discente do Programa 

dc Pós Graduação em Antropologia Social; 
RrprsaXação Dtsuaac do Curso de Ciênci 
as Sociais; CEUPES - Centro Académico 
de Ciências Sociais; MARD Grupo de Edu-
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Deputado pede redemarcação da área Waiãpi
O deputado federal Antônio 

Feijão (PSDB/AP) enviou na úl
tima segunda-feira (8), carta ao 
P resid en te  da R epública 
Fernando H enrique Cardoso 
(PSDB), pedindo a redem ar
cação da área indígena Waiãpi, 
no Amapá.

Anexo ao documento, o par- 
lamèntar encaminhou a FHC có
pias de três ofícios datados de 7/ 
12/95,9/1/96 e 31/4/96, de auto
ria do coordenador do Projeto 
Waiãpi da UFPE ( Universidade 
Federal de Pernambuco), profes- 

, sor José Jorge de Seixas, respon
sável pelos trabalhos de demar
cação na área indígena, que fo
ram endereçados à Presidência 
da Funai (Fundação Nacional do 
índio). Nos ofícios, ele denuncia 
várias irregularidades que teriam 
sido cometidas pela organização 
não-governam ental Centro de 
Trabalho Indigenista (CTI); den
tro da reserva. A UFPE, o CTI 
e a Funai compõem o conjunto 
de órgãos através do qual foi fir
mado convênio para a demarca
ção da área Waiãpi.

Deputado Antonio Feijão 
(PSDB-AP) garante que 
tem provas documentais 
que incriminam irregulari
dades cometidas pela 
antropóloga belga 
Dominique Gallois.

W m m m

Feijão garante que tem “pro
va irrefutável” de atos lesivos à 
segurança nacional e à defesa do 
direito e da cidadania praticados 
pela belga naturalizada brasileira, 
antropóloga Dominique Gallois, 
coordenadora do CTI. O deputa
do informa a FHC que, segundo 
denúncias do próprio Decart (De
partamento de Cartografia da 
U niversidade Federal de 
Pernambuco), Dominique Gallois 
aumentou a área da reserva indí
gena durante o processo de de
marcação, iniciado em 1995.

Além disso, o parlamentar 
comunica que a antropóloga, ao 
ser pressionada pelo Decart so

bre a irregularidade, cortou a en
tidade do contrato mantido com 
o departamento da UFPE e a 
Funai e contratou, sem respeitar 
a legislação em vigor, pessoal não 
qualificado para delimitar a área 
Waiãpi, extrapolando os limites 
estabelecidos em lei.

Diante das provas documen
tais apresentadas, o deputado 
pediu ao Presidente da Repúbli
ca, a redemarcação da área in
dígena e providências contra o 
CTI. A ONG já  encontra-se 
afastada da reserva por determi
nação do MP Federal no Amapá.

Volney Oliveira

■ J O H N A L  D O  D I A  ■■■;
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Funai do Amapá apóia estudos 
de redemarcação da área waiãpi

Administrador disse que não vê problema em averiguar 
tamanho das terras demarcadas dos Waiãpi do Amapari

•4>Kt».M IM> |) | >
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1

inea dos Waiápi M  demarcada através de um trabalho confunto entre a UFPE. CTI e uma ONG alemS

inentar. Para ele, a intenção do 
deputado tucano é diminuir os do
mínios territoriais dos índios 
WaiSpi, para beneficiar açào das 
empresa mineradoras interessa
das em explorar a região etn bus
ca dc ouro.

"file sempre foi o principal 
defensor das mineradotas". dis
se João Alberto Capiberibe esta 
semana, em entrevista coletiva à 
imprensa.

Selex Safes
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AOS 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 1998, COMPARECERAM, 
PERANTE OS MEMBROS DA 6a CÂMARA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
ABAIXO ASSINADOS, DIVERSOS ÍNDIOS WAIÃPI, PARA RELATAR SOBRE A 
DIFÍCIL SITUAÇÃO POR QUE PASSAM DEPOIS DA CONCESSÃO DE LIMINAR 
EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
NO ESTADO DO AMAPÁ, QUE DETERMINOU A RETIRADA DO CTI - CENTRO 
DE TRABALHO INDIGENISTA - DA ÁREA E A SUSPENSÃO DE VÁRIOS 
CONVÊNIOS QUE ESTAVAM EM CURSO, PARA ATENDER, 
PRINCIPALMENTE, AS ÁREAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E VIGILÂNCIA DE SEU 
TERRITÓRIO. DADA A PALAVRA AO CACIQUE KUMARE WAIÃPI, CHEFE DA 
ALDEIA ARAMIRÃ, FOI DITO: QUE, DEPOIS DA SAÍDA DO CTI DA ÁREA 
INDÍGENA, OS WAIÃPI FICARAM SEM QUALQUER ASSISTÊNCIA. QUE OS 
ENFERMEIROS DA FUNAI NÃO FICAM NA ÁREA O TEMPO TODO. QUE, PARA 
TRATAR DE SAÚDE, VAI UMA PESSOA, PASSA 5 DIAS E VOLTA PARA 
MACAPÁ. QUE SÃO 12 ALDEIAS E NÃO TEM ENFERMEIROS SUFICIENTES. 
QUE A ALDEIA DE MARIRY, COM 134 ÍNDIOS, FICOU 2 MESES SEM 
NINGUÉM PARA AJUDAR NA SAÚDE. QUE OS ÍNDIOS TÊM PROBLEMAS DE 
GONORRÉ1A, QUE PEGAM NA CIDADE, MAS NÃO ESTÃO SENDO 
TRATADOS. QUE, POR MAIS SEMPLES QUE SEJAM AS DOENÇAS, OS 
ENFERMEIROS FALAM PARA OS ÍNDIOS SE TRATAR NA CIDADE. QUE É 
DIFÍCIL PARA OS ÍNDIOS IR PARA A ClDADE DE MACAPÁ. QUE A CASA DO 
ÍNDIO EM MACAPÁ JÁ ESTÁ LOTADA. QUE UM ÍNDIO FOI PICADO POR 
COBRA NA ALDEIA YWYKARETA QUE OS ÍNDIOS SE COMUNICARAM PARA 
A ALDEIA ARAMIRÃ, ONDE FICA O CHEFE DE POSTO DA FUNAI, QUE, POR 
SUA VEZ, PASSOU UM COMUNICADO PARA A ENFERMEIRA. QUE A 
ENFERMEIRA QUERIA QUE O ÍNDIO FOSSE TRANSFERIDO PARA A ALDEiÁ 
ARAMIRÃ OU PARA SERRA DO NAVIO OU MACAPÁ, PARA SER TRATADO. 
QUE, DEPOIS DE 4 DIAS, SEM APARECER NINGUÉM, OS ÍNDIOS 
OBRIGARAM A ENFERMEIRA A IR CUIDAR DO DOENTE. QUE A ENFERMEIRA 
ESTAVA A 6 HORAS DE CAMINHADA DO LOCAL ONDE ESTAVAM. QUE, 
ANTES, QUANDO OS ÍNDIOS FICAVAM DOENTES, ERAM IMEDIATAMENTE 
ATENDIDOS, PORQUE TINHA MUITOS ENFERMEIROS NA ÁREA O TEMPO 
TODO. QUE, POR MAIS SIMPLES QUE SEJAM AS DOENÇAS, OS 
ENFERMEIROS FALAM PARA OS ÍNDIOS SE TRATAREM NA CIDADE. QUE O 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ ASSINOU CONVÊNIO COM A APINA, 
ASSOCIAÇÃO DOS WAIÃPI, NA ÁREA DE SAÚDE, MAS AINDA NÃO 
CONSEGUIRAM FAZER ISSO FUNCIONAR PORQUE A FUNAI NÃO ACEITA. 
QUE A FUNAI NO AMAPÁ DIZ QUE NÃO FOI CONSULTADA, O QUE NÃO É 
VERDADE, PORQUE OS ÍNDIOS FORAM FALAR COM ELA. QUE A FUNAI DIZ 
QUE VAI TIRAR OS REMÉDIOS QUE FORNECEU PARA A ALDEIA SE HOUVER 
O CONVÊNIO. QUE OS ÍNDIOS NÃO QUEREM ISSO.-QUE OS ÍNDIOS 
QUEREM PARCERIA COM A FUNAI. QUE, COM O CONVÊNIO, OS WAIÃPI
QUEREM QUE ELES, ÍNDIOSr~SEJAM 111 REINADOS..TARA '"KÂZbR O
TRABALHO DE SAÚDE NA ALDEIA. QUE AS LIDEP ANÇAS QUEREM ISSO.

VIGIAR A AREA PARA QUE NAO ENTREM GARIMPEIROS. QUE A VIGILANC1A.



DEPENDE DA LIMPEZA DAS PICADAS E APOIO DE EQUIPAMENTOS. QUE, 
COMO ELES NÃO TÊM MAIS RECURSOS PARA FAZER A LIMPEZA, 
COLOCARAM PAUS NA PISTA DE OKAKAI QUE FOI INVADIDA. QUE OS 
GARIMPEIROS ARRANCARAM OS PAUS E DESCERAM NUM AVIÃO. QUE 
TODOS OS RECURSOS PARA OS PROJETOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E 
VIGILjÃNCIA VINHAM PARA O CTI, POR VÁRIAS FONTES E PELA FUNAI. QUE 
OS WAIÃPI QUEREM QUE TODOS OS PROJETOS QUE O CTI TINHA NA 
ÁREA CONTINUEM. QUE NÃO É JUSTO QUE OS ÍNDIOS PERCAM TUDOS 
QUE CONSEGUIRAM. QUE OS FUNCIONÁRIOS DA FUNAI TÊM ENTRADO EM 
CONTACTO COM O DEPUTADO FEIJÃO, QUE TEM INTERESSE NA ÁREA 
PORQUE DEFENDE OS GARIMPEIROS. QUE OS ÍNDIOS NÃO QUEREM O 
FEIJÃO. NADA MAIS FOI DITO NEM LHE FOI PERGUNTADO, RAZÃO POR 
QUE SE ENCERRA O PRESENTE TERMO, QUE VAI DEVIDAMENTE 
ASSINADO.

Procuradora Regional da República
Membro da 6a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal

Membro da 6a Cã Público Federal

Membro da 6a Cã Público Federal

KÃt/yyvçi/Li 

KUMARE WAIÃPI

DEBORAH MACEDO I DE BRITTO PEREIRA
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AOS 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 1998, COMPARECERAM, 
PERANTE OS MEMBROS DA 6a CÂMARA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
ABAIXO ASSINADOS, DIVERSOS ÍNDIOS WAIÃPI, PARA RELATAR SOBRE A 
DIFÍCIL SITUAÇÃO POR QU^ PASSAM DEPOIS DA CONCESSÃO DE LIMINAR 
EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
NO ESTADO DO AMAPÁ, QUE DETERMINOU A RETIRADA DO CTI - CENTRO 
DE TRABALHO INDIGENISTA - DA ÁREA E A SUSPENSÃO DE VÁRIOS 
CONVÊNIOS QUE ESTAVAM EM CURSO, PARA ATENDER,
PRINCIPALMENTE, AS ÁREAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E VIGILÂNCIA DE SEU 
TERRITÓRIO. DmDA A PALAVRA AO CACIQUE KASIRIPINA WAIÃPI, 
PRESIDENTE DA APINA, FOI DITO: QUE O SEU FILHO MORREU PORQUE 
FICOU 3 DIAS ESPERANDO AJUDA, QUE NÃO VEIO. QUE OS ENFERMEIROS 
DIZIAM QUE ELE PODIA ESPERAR. QUE OS PRÓPRIOS ÍNDIOS 
TRANSPORTARAM O GAROTO, MAS QUANDO ELE CHEGOU NO HOSPITAL 
JÁ NÃO TINHA MAIS JETIO. QUE O ÍNDIO NÃO MORA NA CIDADE, NÃO PODE 
FICAR ESPERANDO SE: ATENDIDO NO HOSPITAL DA CIDADE. QUE PODE 
DIZER QUE O ENFERMEIRO DA FUNAI NÃO TRABALHA DIREITO. QUE 
DESDE 1991 O CTI ESTÁ NA ÁREA WAIÃPI E QUE ESSAS COISAS NÃO 
ACONTECIAM, PORQUE SEMPRE TINHA GENTE PARA ATENDER AOS 
ÍNDIOS DOENTES. QUE OS ÍNDIOS QUEREM A VOLTA DO CTI E DE TODOS 
OS PROJETOS QUE FORAM INTERROMPIDOS. QUE OS ÍNDIOS NÃO 
QUEREM MORRER POR CAUSA DE BRIGA DOS OUTROS. NADA MAIS FOI 
DITO NEM LHE FOI PERGUNTADO, RAZÃO POR QUE SE ENCERRA O 
PRESENTE TERMO, QUE VAI DEVIDAMENTE ASSINADO.

o  • 
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KASIRIPINA WAIÃPI '
Depoente

0 L - ?
DEBORAH MACEDO DUPRATDE BRITTO PEREIRA 

Procuradora Regional da República
Membro da 6a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal
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, JOSÉROBHRTO F.^ANTORO
/  Procúfador "Regional da República

Membro da 6a CâlqTara de Coordenação^ Revisão do Ministério Público Federal
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ACÍÈNQA M  NOTICIAS &0 AMA?Á
M acapá-AP, 13 <U fe r r r t iro  de 1993

ÍNDIOS d e n u n c ia m  d e p u t a d o  f e ij ã o  
AO PRESIDENTE DA FUNAI

H f O  deputado federal Antônio Feijão (PSDB-AP) é um dos piores inimigos dos índios 
«*1; waiãpi. do Amapá. Essa afirmação é feita constantemente pelas lideranças 
*-||indigenas, que acusam o parlamentar de incentivar a invasão de ganmpeiros na 

?|área. 'Feijão não é bom pra indio. Be manda ganmpeiro invadir terra dos Índios", 
acusa Seta.

;De acordo com os Índios,
Feijão faz tudo que pode para 
afastá-los do governo e 

> desprotegidos 
facilitando a ação dos

siros. Os waiãpi dizem 
i Feijão 6 o maior

responsável pela salda do Centro de Trabalho Indigenista (CTI) da 
área. Com a saída do CTI da área. ano passado, vários programas 
foram interrompidos, entre eles um de saúde que assistia todas as 
12 aldeias waiãpi através de convênio firmado pela secretaria 
estadual de Saúde com o CTI.
Os waiãpi tem problemas com a Funai. Segundo eles. os 
enfermeiros da Funai não conseguem cuidar bem deles. 'Agora tem 
muita doença na aldeia’ , diz o cacique Wai-wai e o cacique 
Kasipirina completa: 'Enfermeiro da Funai não sabe andar no mato".
Para resolver o problema, o Conselho das Aldeias Waiãpi (Apina) propôs ao governo que fosse firmado um convénio 
entre o Apina e a secretaria de Saúde. O convénio foi firmado e no dia 6 deste mês o governador Alberto Capiberibe 
autorizou o pagamento da primeira parcela ao Apina.

" ............................  JSegundo os waiãpi. ao tomar conhecimento do convénio, o deputado federal
itônio Feijão - que é adversário político do governador Alberto Capiberibe - 

[tentou mostrar que a assinatura do convénio era uma ação eleitoreira do 
Igovemador. 'Deputado Feijão não sabe que waiãpi não vota", ironiza o cacique 
iKumaré.
lNo inicio deste més. o presidente do Apina. cacique Kasipirina. mais os 

jjgcaciques das aldeias Aramirã. Mariry e Jakaré. enviaram duas cartas ao 
residente nacional da Funai. Sulüvan Silvestre, contando que o deputado 

|Feijão. com o apoio de Dilson Marinho - funcionário da Funai - mandou buscar 
dois caciques na aldeia e a eles falou que não era bom fazer convênio com o 
governo 'porque Capiberibe não vai ficar muito tempo e vai sair logo e quando 

ele sair o convénio vai acabar'. Em outras palavras o deputado fez uma clara ameaça aos waiãpi: se o grupo dele ganhar 
o  governo estadual o convénio será coitado.
Apesar de recente pesquisa do Ibope constatar que 63% da população amapaense aprova o governo, Feijão teria dito 
que o governo Capiberibe "não é bom e ninguém gosta dele" e que os indios também não deveriam gostar do 
governador e sim serem amigos do deputado porque quem manda no estado é ele. Feijão, que como deputado federal 
tem muito mais poder do que o governador.
Os indios - que há muito tempo querem Feijão longe deles - pedem ao presidente da Funai que oriente o deputado a não

~...  Bdo', mas sim com todos os waiãpi e que pare de "ficar falando mentira e fazendo fofoca'.
Ê provável que os waiãpi não recebam resposta, desde maio do ano passado as lideranças indígenas tém escrito á 
presidência da Funai pedindo o retomo do CTI à área e fazendo graves acusações ao deputado Feijão e todas as cartas 
ficaram sem  reposta. Numa das cartas enviadas este més, os waiãpi perguntam porque Suttvan Silvestre não responde. 
"Vocé não qúer autonomia waiãpiT, perguntam os Tndios ao presidente e exigem resposta. ...........=- • ,

Os W a iã p i  são indios falantes da lingua tupi-guarani. Vivem no município de Amapari. a noroeste do Amapá.
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divididos em 12 aldeias. O primeiro contato com os brancos se deu em 1973. por 
uma equipe de atração da Funai. quando da abertura da estrada Penmetral Norte 
(BR-210). A  abertura da estrada facilitou a invasão de caçadores, garimpeiros e 
empresas de mineração no território waiãpi. Os waiãpi - que consideram que habitam 
o "centro da terra" - têm demonstrado capacidade de controle de sua area. 
Conseguiram expulsar da área todos os invasores, mas suas terras continuam sendo 
objeto de desejo de muitos garimpeiros que. segundo eles. são apoiados pelo 
deputado Antônio Feijão.

AS CARTAS
Macapá, 04 Ce fevereiro de 1997 
Para: Presidente Funai, Sulivan Silvestre

Deputado Feijão está aqui em Macapá. Ele chamou 2 cacique para conversar com ele sobre nosso convénio de saúde. 
Porque o Governo do Estado do Amapá vai repassar dinheiro para APINA. Este dinheiro é para APINA contratar 
pessoal para trabalhar aldeias. Pessoal vai ensinar Waiãpi a trabalhar saúde ser microcopista. cuidar doente aldeia. 
Ensinar Waiãpi ser autonomo. Governo do Estado do Amapá apoia isto. Mas o Deputado Feijão diz não. Ele falou que

-----------------Governo do Amapá repassa dinheiro
, - ____parque tem eleição. Deputado Feijão

~ ~  não sabe que waiãpi não vota.
~ Governo do Estado do Amapá não 

apoia só Waiãpi. Apoia todos os Indios
___do Amapá. Governo do Estado do

’ Amapá acredita nas palavras dos 
Indios. Dilson Marinho, funcionário da Funai, acompanhou 2 cacique para conversar com com Deputado Feijão. Por que 
não chamou os outros cacique para conversar também? Por que Deputado Feijão fala nosso convénio de saúde? Isto 
não é trabalho dele. Ele não tem nada a ver com APINA. Deputado Feijão, Funai, Procuradoria precisa respeitar 
palavras de todos os cacique. Não querem autonomia de Waiãpi. Quer que a gente fica sempre dependendo. Nós quer 
ter autonomia. Presidente da Funai, por que vocé não responde carta? Waiãpi sempre escreve. Sempre fala. Vocé não 
responde. Vocé não quer autonomia Waiãpi? Queremos também resposta Procuradoria da República e Governo do 
Estado do Amapá. Obrigado.

UiLu£>.J!Lt.l
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Macapá. 05 de fevereiro de 1998 
Para: Presidente FUNAI, Sulivan Silvestre

Turu Waiãpi contou para Waiãpi que esta Macapá que Dilson Marinho telefonou para Deputado Feijão buscar cacique 
Tzaku Waiãpi da aldeia Itwasu e outra pessoa que não é cacique, Turu Waiãpi na aldeia Travessia. Dilson veio buscar 
eles de carro. Dilson Marinho e Menescal do Ibama foi acompanhando cacique ir para casa Deputado Feijão. Diretoria 
do APINA não sabe isso e outros caciques não sabe também. 0  Dilson chamou Feiião oara buscar Tzaku, Taruku e 
outras pessoa. Feijão falou muitas coisas para Tzaku e Taruku. Feijão falou que nSo era bom faiè? 
junto com conselho da aldeia APINA e Governo do Estado do Amapá, porque Governador Capiberibe não vai ficar



":::r ' muito tempo e vai sair logo Agora mesmo.
. í  ,. ... ,...v:.. , ,  r f g  l iô £ ~ -  Governador Capi nào vai ficar muito tempo
* *  "  • * e va/sar logo. Logo que Governador Capi
' :<<>■, ••••. ,.v ■ .w^__o convénio de saúde do APINA vai

----------  -  i :i 5. mnguém gosía dele. Wáo é amigo da gente.
- i- j  •...•■> . -V ;:~j t x  • v " '  •. .u. p -  Falou que nào é para Waiãpi gosta dele.

. r  .[■ 3te . L . l i  ______ Waiãpi podia gostar ser amigo do Deputado
a--------- -------para „áo rfe/xar Govwnaax

~~~ fazer convénio de saúde junto com APINA e
_não pode aceitar quando Governo do

Amapá quer fazer outras coisas junto com

v .

&L
-T k}£Í£flL ~.— "APINA. Ê para aceitar só Deputado Feijão. 

Doraue ele aue manda no Estado do
Amapá. Ele ser maior que Governador do Estado do Amapá.
Deputado Feijão disse quando CTI quer entrar na área Waiãpi pode avisar. Ele não vai deixar CTI entrar na área. 
Deputado Feijão falou que vai para Brasília mas vai voltar em Macapá Segunda-Feira. Ele falou também para chamar 
Caubi Waiãpi para esperar ele em Macapá. Falou que precisa falar muito com Caubi. Feijão quer fazer junto Caubi 
muitas coisas e Feijão quer Caubi Waiãpi, Tzaku Waiãpi e Taruku Waiãpi ficasse contra conselho APINA.
°residente Funai precisa avisar Deputado Feijão para não conversar escondido. Ele precisa falar com todos Waiãpi. Não 
-  - de ficar falando mentira, fazendo fofoca.

.....K 'l i ..  % ___ >.S»Z.t:rÁ£.!L...
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Coalizão de interesses menores bloqueia iniciativas indígenas, 
em parceria com ONG, no Amapá — —

Um dos mais inovadores pro- 
de gestão pelos índios dos 

ecursos naturais existentes cm 
■X. - terras está sob fogo cerrado 
i urocracia. Funai, Ibama c até 
d Ministério Público Federal 
.IviPF) no Amapá estão se opon- 
d um projeto dos índios Waiãpi. 
A "liado pelo CTI, Centro de 
1 p^alho Indigenista, o projeto 
v... recuperação de áreas degra- 
f 'as por garimpeiros que, em 
anos passados, invadiram e explo
raram ilegalmente o ouro existen- 
í .10 território indígena.

0  projeto, financiado pelo 
PDA, componente do PP-G7 
s uC apoia projetos de associa- 

í s  civis, consiste na limpeza e 
"i recuperação da terra em áreas 
anteriormente degradadas pelo 
w -rimpo, através de uma técnica 

ic permite a retirada do mercú
rio, o aproveitamento do resto de 
-«iro desperdiçado pelos garim- 

riros e o posterior rcflorestamen- 
(**♦ dessas áreas com espécies nari- 
vas utilizadas pelos índios, como 

( unha. 0  mercúrio c o ouro 
i 'tirados serão comercializados 
, nelos índios, através da APINA, a 

-ssociação que os representa. 
Porém, o projeto se viu en- 

( v°lvido cm batalhas c polêmicas 
de várias ordens. Primeiro com os 
garimpeiros, expulsos pelos índi- 
is dás suas terras e que. desde 
então, mobilizam a sua influência 
política local para criar condições 
para rcinvadir a terra indígena. Os 
Waiãpi, após a explusão dos garim- 

v P61105» ocuparam alguns dos bar- 
ranços abandonados c passaram 

( eles próprios a desenvolver ativi
dades de garimpo em baixa esca
la, sem a utilização de mercúrio.

m ission ários
T a m b é m  os missionários das 

o  N ovas T rib o s  se  instalaram  cm  
u m a das a ldeias W?aiãoi c. na au 
sência  d e  assistência oor parte  da 

v  f u n a i ,  passaram  a desenvo lver

serviços de saúde e trabalhos 
catequéticos que provocaram for
tes impactos culturais nesse gru
po Waiãpi, divisões internas na al
deia e revolta entre os índios das 
outras aldeias. Expulsos pela 
Funai, os missionários criaram 
uma estratégia para detonar o CTI 
e, por consequência, os projetos 
dos Waiãpi.

0  procurador da República 
abriu um inquérito, recusou-se a 
receber os índios e pressionou in
formalmente o Ministério do 
Meio Ambiente para impedir a 
aprovação pelo PDA dos recursos 
para o Projeto Waiãpi. Mesmo 
questionado pelos seus pares de 
Brasília, que integram a Sexta 
Câmara do MPF, ingressou com 
ação civil pública na Jusriça Fede
ral e obteve liminar que paralisou 
provisoriamente a execução do 
projeto.

A Administração Regional da 
Funai em Macapá também viu no 
projeto uma ameaça à sua própria 
existência. Em parceria com o 
CTI, os Waiãpi já haviam desen
volvido um projeto de auto-de
marcação e já dnham praticamen
te aprovado outro projeto para a 
fiscalização e vigilância do seu ter
ritório, ambos com recursos da co
operação alemã. A iniciativa dos 
Waiãpi de se autonomizarem eco
nomicamente esvaziaria as fun
ções da Funai local, que já não tem 
qualquer influência sobre os de
mais índios do Amapá, que vivem 
na região do Oiapoque e são mui
to bem organizadfiÊ̂ ssss'-

PLANTIO DE ROÇAS
Inconformados, os funcioná

rios locais da Funai. apoiados por 
outros de Brasília, passaram a cor
roborar falsas suspeitas de que o 

< objetivo do CTI seria dele próprio 
desenvolver atividades de garim
po e se apropriar do ouro dos 
Waiãpi. Apesar do ridículo, os es
forços de criminalizaçãodo proje

. QUEM SAO OS ENVOLVIDOS
Os Waiãpi são um grupo indígena de língua Tupi, habitante das flo
restas tropicais do interior do Amapá, contatado compulsoriamente pela 
Funai em 1973, porforçada construção da Pcrimetral Norte (BR-210). 
Oriundos da margem direita do rio Amazonas, os Waiãpi iniciaram, no 
século XVÍU, um movimento migratório que os conduziu à região que 
òcupamamalmcnte. “ ‘ 1 '
0  CTI, ma organização civil sem fins lucrativos, criada em 1979 e- 
sediada cm São Paulo, iniciou várias atividades de apoio aos Waiãpi 
em 199L valendo-se da experiência acumulada pela antropóloga 
Dominiqae Gallois, professora da Universidade de São Paulo, que re
aliza pesquisa entre esses índios desde 1978. Depois de sucessivos 
obstáculos paia obter o reconhecimento oficial da área, em 1991 o Mi
nistério da Justiça declarou a área como de posse permanente indíge
na, detemmando sua demarcação. . * :■ ---. ,
Sob a alegação de falta de recursos, a demarcação teve que esperar até 
1994, qnaado foi formalizado um convênio entre a GTZ (Agência de 
Cooperação Técnica Alemã) e o CTI para financiar a demarcação físi
ca da área. A autodemarcação da Terra Waiãpi foi executada ao longo 
de 199S c96 e sua homologação, com 607 mil hectares, foi assinada em 
23 de maiode 1996. Os Waiãpi totalizam, hoje, cerca de 520 índios.

to ri veiam repercussão na impren
sa e até na Câmara dos Deputa
dos, onde o deputado Antonio 
Feijão (PSDB-AP), empresário de 
garimpo, não economizou retóri
ca contra o projeto, chegando a so
licitar ao Ministro do Meio Ambi
ente o cancelamento do financia
mento ao mesmo.

Até o Ibama local realizou 
uma vismna aérea na área para 
‘‘comprovar* uma denúncia da 
Funai de que o CTI teria aberto 
uma pista dandestina para proce
der à exploração do ouro. A aber
tura que havia, feita a pedido dos 

_ próprios mSos,visaváòp!anBó ÍS’' 
roças. Mesno sem pousar na área 
e sem conversar com os índios, o 
Ibama mofam o CTI por desma- 
tamento ilegal. Ignorou o direito 
dos índios de desmatarem para 
desenvolver suas tradicionais cul
turas de subsistência, direito que 
teriam, aliás, se resolvessem abrir 
pista de pouso no local, de difícil 
acessa

Curiosamente, esta orquestra 
burocrática não compareceu para 
combateraação sabidamente ile

gal dos garimpeiros que, aliás, 
prossegue em outras regiões do 
Estado. Mas provocou enorme 
confusão inquizitória, como se o 
garimpo dos Waiãpi, legalmente 
admitido pelo Estatuto do índio, 
fosse garimpo do CTI e como se 
o projeto de recuperação de áreas 
degradadas fosse um projeto de 
mineração, como se a roça fosse 
pista de supersônico, como se os 
índios fossem uns idiotas.

. 0$ Waiãpi estão mobilizados. 
Reagiram contra a Funai local, 
deslocaram-se para Brasília para 
denunciar a orquestra e convoca-

"TUfífliS âútòffüáuesTCspüTisãveTs 
para uma reunião na sua área para 
discutir a continuidade dos seus

tcgral do governo do Amapá, que 
tem lhes dado um apoio consis
tente em todas as áreas, como em 
saúde e educação e liberando re
cursos para os projetos e tratando- 
os com o respeito que vem faltan
do da parte dos órgãos federais. 
Querem a demissão dos funcioná
rios locais, inclusive do adminis
trador regional da Funai. 0

p n g f l B x f e  i
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Fcbruary 27. 1998

Dr. Dominque Gallois .
Centro de Trabalho Indigenista-CTI

Fax: 011 55 11 813 0747

Dcar Dr. Gallois:

The /American Association for the Advancement of Science (AAAS) is the larges: organization of natural and social 
scientisis in the United States, and the world's largest fedcration of scientific organizations, with 140.000 individual 
members and 296 afnliated groups. Our AAAS Committee on Scieaüfic Freedom and Responsibility was íormed in 
'.976 to protect the human ríghLs of scientists and to deal with issues relating to scientific freedom worldwide.

Hnclosed. for your information. is a lencr sent to Senor Sullivan Silvestre by the chairs of the American Association 
for the Advancement of Science Commiitcc on Scientific Freedom and Responsibility. The letter expresses deep 
concern regarding the legal actions and threais reponcdly made against you. We urge the Brazilian Government to 
investigate the legal actions taken against you and the Ccntcr for Indigcnous Work. In addition, we rcqucsfthcir 
assurance that antbropologists and other scientific profcssionals will bc allowed to conduct their work without 
interference.

I hopc that our cfforts will help to improve your situation. and we would very much appreciate fceing informec of any 
new developments. Please feel free to contact me by telephone: (202) 326-6797, fax (202) 289-4950, or email: 
cmunoz@aaas.org should you require further assistance.

Sincerely,

^ > o g _ w YY\)ul*\35^
Elisa Munoz 
Program Associate
AAAS Science and Human Righls Program
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r

(
(
(

( •
o
o
(
í

y

^ ’

c. •
L- •
O ’

u
o
u
ü

MAL 3. 1 993 3:5SFM

American  Association for the 
A dvancement of Science

Directorate for Science and PoHcy Programs

February 27,1998

Sr. Sullivan Silvestre 
Presidente da FUNAI

1200 New York Avenue, N.W. 
Washington, DC 2000S ;
Tel; 202 326 6600 j
Fax. 202 289 4950 !

Fax: 01155 61226 8782

YourExcellency:

The American Awocialion for the Advancement of Science (AAAS) ir lhe largert çrganóarion of nated and r ociai 
scienUsts in the United States, and the world’s largest federanon of scienofic organizaüons. with 140.000 individual 
members and 296 affiliated groups. Our AAAS Committee on Sdcndfic Freedom and Responsibihty was formed m 
1976 to proiect the human rights of scientists and to deal with issues relaung to scienüfic freedom worldwide.

On behalf of the Committee, we are writing to express our concem regarding the legal actions reponedly
made against Dr. Dominique Gallois, a professor of anthropology at the University o ^  ‘ .
appears to be the subject of a govemmental campaign to halt hcr professional actmty on behalf of the Waiapi tnbe.

scientific professionals to coDduct their work with mdigenous populaóons without mterference.

It is our understanding that Dr. Gallois has been expelled from the area, effectively halting her projects with the CTI. ;

initiating the investigations against Dr. Gallois; illegal gold numng for her own profit on mdigenous land, unlawful 
use of the image of Indians, and manipulation of indigenous leaders. It also appears that some of the details 
surrounding two of the :r :stigaúons have been kept secret from Dr. Gallois.

The use of legal action to halt legitimate work by anthropologists and social scientists in Brazil has reportedly 
incrcased. The use of similar lawsuits dsewhere in Brazil towards anthropologists and other social scientists whose 
projects interfere widi Jic cífoia 0f Urdunereial mining and logging hai been hrniighr tn the ComnuttK’5 «tention.

agrced to abidc by the basic principies of human nghts mcorporated wnhin those Covenams. ---- ------- — «Á

You are likely aware that the International Convention on Civil and PoHtical Rights guarantees Dr. Gallois the right 
to liberty of movement (Article 12.1); protection against arbítrary and/or unlawful mterference of her privacy,

protertonrtto ía^T^Ttolcrfetccc and «tota (Aruclc 17.2): and to righ. to freedom of aasocianon with 
others (Article 22).

, % o
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Unaer rhc American Cwu»wutiW ar Human Rightr. Dr Hallnis is rnnrantesd ífC?ÍÇm of thoueht and expression 
(Article 13.1); the right to associate ffeely for ideological, political. economic, social, labor, cultural, or religious 
purposcs (Article 16.1); and the right to move about or reside within the territory of a State Party subject to the 
provisions within the law (Article 22.1).

We urge you to exercise your good offices to assure that Dr. Gallois and CTI are protected against arbitrary 
prosecution. We respectfully request tnat ene Brazilian guveiiuucul iuvestigaio tho lognl octiom taiien against Dr 
Gallois and CTI, and that immediate action be taken to halt the lawsuits, which threaten the projects assisting the 
Waiapi. We also seek assurance that anthropologists and other scientific professionals will be allowcd to conduct 
their work with indigenous populations without mterference.

We thank you for your attention to our concerns and welcome receiving any Information you may have about the 
cuxrent status of this case.

Sincerely,

J
t

Coimrv-iee for Scientific Freedom and Responsibility
Co- ...

Irving Lerch 
Co-Chair
Committee for Scientific Freedom and Responsibility



Macapá 17 de Abril de 1998

• Para: Presidente da FUNAI 
C Excia. Juiz Dolzany
C  De: Conselho das Aldeias Waiãpi - APINA
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Nós caciques estamos querendo que Juiz Dolzany e a FUNAI de Macapá 
deixasse Dominique entrar em nossa aldeia, para ajudar a gente Waiãpi. 
Nós não temos outra como ela, só que sabe trabalhar bem com agente. Já 
conhecemos muito tempo o trabalho dela. Ela é antropóloga da 
Universidade de São Paulo e trabalha com a gente faz 20 anos. Por isso nós 
não queremos que vocês Juiz ou FUNAI de Macapá proibisse ela entrar na 
área. Vocês Juiz e FUNAI não conversou com autoridade dos caciques, 
para saber o trabalho dela. Você só escuta Dilson M arinho, Geólogo da 
FUNAI, Ibama e procurador de Macapá, essa pessoa só chama duas 
pessoas de aldeia para ajudar eles fazer relatório, só de mentira, nunca faz 
coisa boa para trabalhar. Vocês não pode escutar só eles, Você pode escutar 
só nosso conselho das aldeias indígenas Waiãpi APINA. Você tem que 
deixar ela trabalhar com a gente.

r  03 ÍÍ2 5 8 8 / 0 3 3 1  - 23

M u U CONSELHO DAS ALDEIAS WAIÂBJ
Os chefes das aldeias Waiãpi - APINA -

Ru* São José, 1573
. B. Central - CEP 6 8 9 0 6 -2 7 0
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Apoio à antropóloga Dominique Gallois

A antropóloga Dominique Gallois, professora-doutora da Universidade de São 
Paulo, está sendo vítima de uma campanha difamatória de graves consequências 
profissionais e pessoais, circulada em Macapá ( AP ). A acusação é a de que a Dr. 
Dominique Gallois estaria se utilizando de suas prerrogativas de pesquisadora para se 
apropriar do ouro dos índios. Essa campanha, além de tentar atacar a reputação da 
antropóloga e da entidade através da qual a profissional desenvolve assessoria direta aos 

idios Waiãpi nas áreas de educação, saúde, proteção das terras e apoio a atividades 
rodutivas, está impedindo uma profissional competente de realizar seus trabalhos de 
"jnpo. O mais preocupante é que essas acusações espúrias vêm sendo utilizadas para iniciar 
rocessos judiciais nos quais a antropóloga está sendo indiciada.

A Associação Brasileira de Antropologia vem a público manifestar seu apoio aos 
trabalhos que a Dra. Dominique Gallois desenvolve junto aos índios Waiãpi do Amapá e o 
seu repúdio à campanha difamatória que está sendo movida contra esta profissional e 
cientista.

(

(

O
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i.j Moção aprovada na Assembléia Geral realizada em 9 de abril de 1998 na XXI Reunião 

Brasileira de Antropologia, que teve lugar em Vitória, Espírito Santo.
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APARAI E W AY ANA -  Parque Indígena de Tumucumaque e T.I. Paru d’Est 

pesquisador: Paula M orgado

Histórico da pesquisa

1989-1994: O estudo da etnomedicina entre os Wayana-Aparai do rio Paru de Leste 
(Pará) visando a elaboração da tese de mestrado “O Pluralismo médico wayana-aparai: 
uma experiência intercultural” , defendida em abril/94, FFLCH-USP Apoio. FAPESP.

1995-96: Projeto: A medicina ocidental ente os Wayana-Aparai: confronto ou 
complementaridade - integrando o Projeto “Sistemas Etiológicos e Terapêuticos 
Indígenas e Contato Inter-Étnico”. Apoio CNPq/ORSTOM

1997-98: Os Wayana e os “viajantes” do século XX: construindo imagens em dupla 
mão - projeto de doutoramento para ser apresentado em outubro/98 ao Departamento 
de Antropologia da FFLCH/USP.

Em julho de 1989 realizei minha primeira pesquisa de campo entre os Aparai e 
Wayana do rio Paru de Leste (Pará). Durante quatro anos, visitei a área, permanecendo 
nas aldeias Maxipurimo e Apalaí, no PI Tumucumaque, recolhendo material para a 
elaboração de minha tese de mestrado, sob orientação da Profa. Dra. Dominique 
Gallois. Este trabalho enfocava a questão do pluralismo médico e nunca provocou 
qualquer hostilidade da parte dos índios. Do mesmo modo, durante este período nunca 
tive dificuldade de obter autorização para ingresso na área, recebendo a saber, três 
autorizações: de 18.08.98 a 18.08.91 (n° APL 89/0145/788), de 19.06.92 a 19.06.94 
(n° CGEP 92/023) e de 07.95 a 06.97 (n° 049/CGEP/95, processo 0934/89).

As dificuldades se impuseram em 1996 quando retomei à aldeia Apalaí 
permanecendo apenas 10 dias. Acabava de retomar da Guiana Francesa, onde iniciava 
nova pesquisa entre os Wayana do alto rio Maroni e concluí, após esta breve passagem 
entre os Wayana do Tumucumaque que não poderia mais dar continuidade aos 
estudos entre os Wayana do lado brasileiro, devido ao clima de hostilidade criado pelo 
chefe de posto (Sr. Moisés Mena da Silva), em conivência com o administrador (Sr. 
Antônio Pereira Neto), contra nós pesquisadores. Com muito pesar expliquei aos 
índios em área que ficaria algum tempo ausente até que esta situação se resolvesse. 
Detalho a seguir o sucedido.

_________Este quadro hostil, na realidade, teve seu início em março de 1993, quando
" elaborei, por sugestão do então administrador, Sr. Antônio Pereira Neto, um relatório 

sobre a educação formal implantada na área, tendo em vista que no primeiro semestre 
daquele ano a FUNAI-estaria revendo os convênios que mantinha com missões em 
áreas indígenas.

Esperando solucionar, em parceria com a FUNAI, alguns dos problemas 
apontados (como: ), em março de 1993, encaminhei à Divisão de Estudos e Pesquisas 
da FUNAI/Brasília um relatório sobre a atuação dos missionários protestantes (Sally e 

. Edward Koehn), ligados ao Sunmier Imtitut o f Linguistics.na área Wayana-Aparai, no



qual descrevia o processo pelo qual a educação formal foi ali implantada durante um 
periodo de três décadas.

Em 29.03.93, encaminhei cópia do referido relatório ao então administrador de 
Macapá, Sr. Antônio Pereira Neto. Este, ao invés de tratar o documento com o devido 
cuidado, tendo em vista que se tratava de um material critico destinado a ser avaliado 
pelos setores competentes da Funai, levianamente, encaminhou-o para o chefe de posto 
do PIN Tumucumaque, Sr. Moisés Mena da Silva, para que ele pudesse ser "avaliado" 
pelo grupo. Ora, além de não me consultar sobre o encaminhamento de um documento 
tão delicado à área e, acrescido ao feto de que poucos índios dominam 
superficialmente a escrita, a "avaliação" acabou sendo feita pelo chefe de posto que, 
meses depois impediu também, que Eliane Camargo permanecesse na área do Paru 
Durante conversa telefônica com a administração de Macapá fui, então informada "que 
os índios não haviam gostado nenhum pouco do meu relatório, que eu os havia traído e 
que alguns não queriam mais que eu retomasse à área ou de qualquer pesquisador que 
falasse mal da FUNAI ou dos missionários".

É preciso que algumas questões fiquem claras:

1. Nunca omiti minha posição refratária contra a presença dos missionários em área, 
tanto para o grupo como para os funcionários da FUNAI;

2. Críticas sobre os missionários para serem lidas pelos próprios missionários e pelos 
índios - se isto se realizou (?), se tomam inócuas e, mais do que isso, se 
transformam no seu antígeno, usadas contra aquele que as fez; além disto os 
pesquisadores não precisam de intermediários para apresentarem suas dúvidas, 
reclamações e exporem seus projetos.

3. Encaminhar tal relatório para a área indígena significa, não apenas, desrespeitar as 
relações afetivas e históricas que ligam o grupo aos missionários há 30 anos 
estabelecidos no Paru, como impede que qualquer avaliação séria possa ter início. 
A relação criada entre os missionários e os Wayana e Aparai, baseada em laços de 
amizade e confiança construídos ao longo dos anos, extrapola o fim prosélito. Daí 
o caráter delicado que cerca toda e qualquer avaliação objetiva sobre os impactos 
da presença missionária em áreas indígenas.

Gostaria de esclarecer que convidei a lingüista Dr* Eliane Camargo, ligada ao 
Centro de Estudos de Línguas Indígenas da América (CELIA/CNRS de Paris) para 
iniciar o primeiro estudo da língua aparai, sem sua ajuda considerava imprudente 
realizar um trabalho de educação e mesmo aprofundar certos aspectos da cultura 
wayana-aparai. Em 04 de julho de 1993 Eliane Camargo iniciou sua pesquisa na Área 
Paru de Leste, na aldeia Suisuimene (aldeia de identidade locai wayana) hsta pesquisa 
a priori, integrava o projeto interdisciplinar "Educação Escolar Aparai, estudo etno- 
linguistico", visando o  estudo da. lingua Aparai.

Em 1992, na minha quarta visita à área, consultei o grupo sobre a possibilidade de, 
no ano seguinte (em 1993), Eliane realizar pesquisa de campo entre eles para iniciar 
um estudo da língua aparai e da comunidade não obtive qualquer postura em contrário 

Porém, mais uma vez o mesmo chefe de posto, Sr. Moisés Mena da Silva, foi 
responsável pela criação de uma situação hostil por parte dos “índios” com relação a



pesquisa, alegando que a “comunidade” vetava a estadia desta pesquisadora em Apaiai. 
obrigando-a iniciar seu trabalho numa aldeia onde só se falava wayana. Neste caso, foi 
desrespeitada, mais uma vez, a portaria de 242 (18 03.93), segundo a qual cabe ao 
pesquisador, e nào ao chefe de posto, expor a comunidade as intenções e o projeto de 
investigação cientifica. Pressionados, a partir de boatos sobre meu trabalho, os índios 
sem saber o que estavam tazendo, acabaram se tomando autores de um documento 
que impedia, peia primeira vez. a realização de um trabalho de etno-linguística na area 
(vide doc.6).

Com relação ao referido relatório de educação (doc.2, anexo), nunca recebi 
manifestação de Brasília a respeito. E o retomo que obtive da Funai de Macapá, foi o 
desdobramento imediato de uma cadeia hostilidade e autoritarismo com relação aos 
pesquisadores que atuam nas áreas indígenas sob sua jurisdição. Como resultado, toda 
a esperada discussão sobre a questã dos missionários na area indígena Wayana-Aparai 
foi abafada, invertendo-se a situação ao colocar o grupo contra mim e impedindo a 
realização de projetos futuros no setor de educação. Na carta do Sr. Moisés Mena da 
Silva ao administrador de 01.12.93 (doc.6) ele escreve:

”... Ora, esia chefia já  linha dado conhecimento do trabalho da pesquisadora Paula 
Mor pado Dias Lopes, de acordo com a sua autorização da CGEP, ao principais 
lideres. Depois de jatar sobre "Avaliação preliminar do Sistema educacional entre os 
Wayana-A parai? E sobre a vida da FUNAI. FAB. missões evangélicas e a cantina do 
lider Jaké apalaí? E evidente que a comunidade cobrou. "A referida antropóloga nào 
veio pesquisar sobre etnomediana? Porque ela fez isto0 Porque o senhor não disse 
nada para nós. que ela estava nos traindo?. Ora Senhor Administrador, como V.Sa. 
sabe, o Pm Apaiai, já  tem estudantes que estão concluindo o segundo grau. já  sabem . 
perfeilamente distinguir o que e educação, cantina do Jaké e etnonu dicina ”.

Infeiizmeme esta distinção como muitas outras referentes : códigos e valores 
de nossa cultura não está Iara para os indios. que a todo momento se contradizem, se 
confundem, se perdem nas negociações com os brancos. Na frente dos funcionários 
abaixam a cabeça e repetem “e a FUNAI que sabe” e nas suas costas, nos perguntam 
“quando vocês voltam”, re:Amam das precárias instalações da Casa do Índio e da 
assistência que recebem. Num dia dizem “sim”, no outro "não”. Inegalvelmente os 
Wayana e Aparai estão confusos e nào é de hoje...

Começava nesta epcca a se realizar uma manipulação por parte do chefe de 
posto que. usando de sua autoridade explorava os índios como mão-de-obra pessoal. 
Hoje o retrato deste funcionário e desvelado ao ser publicameníe exposto que ele 
desviou dinheiro durante o seu exercício. Quando entrei peia última vez na area. em 
novembro de 1996, fizemos uma reunião no centro do pátio de Apalaí para que 
pudéssemos discutir o ‘"meu caso” e saber se podena ou não ficar na area. As 
denuncias, beirando ao surrealismo, se resumiam em que eu estaria, a exemplo de- 
Dominique Gallois, querendo colocar fogo nos missionários e na Funai; que ao invés 
de fazer minha pesquisa me “metia” em assuntos que não fugiam a minha alçada 
(FUNAI, Missões, etc); por outro lado. dizia-se que eu lucrava muito às custas da 
minha pesquisa. Mas afinal, para a FUNAI/Macapá, eu fazia ou não pesquisas9

Enquanto as calunias mais baixas se acumulavam ao meu respeito e era 
obrigada a usar meu tempo de pesquisa para fazer política, uma húngara. Szanto 
Diana, encontrava-se na área sem autorização, mas como convidada do líder Jake.



prometendo a doação de um avião que ate os dias de hoje os indios aguardam ver no 
ceu. Sobre isto vaie a pena lembrar o que dizia Moisés Mena da Silva no documento 
supra:

"Quanto a pergunta o que é que a USP quer com os indios? Essa pergunta são os 
nidios mesmo que fazem. E não a chefia. (...) Sobre o cm ião. são os próprios índios 
que solicitam. "Porque a USP não compra um cnfão?”, para levar nossos 
artesanatos e trazerem as nossas compras? E ainda falam esses pesquisadores da 
USP quando vem para cá. além de não trazerem nada para a gente, ainda toma 
espaço na aeronave, fotografa a gente, tira a gente da roça, da pesca, da caça. come 
a nossa comida e ainda sai falando da FUNAI, FAB e das missões evangélicas".

Em primeiro lugar e lamentável que chefes de posto, desqualificados, que 
travam contato intermitente com antropólogos "desconheçam” o que distingue o 
antropólogo dos demais brancos que passam pela área indígena: para apreender a visão 
nativa sobre os fatos precisam viver os costumes indígenas e acompanhar suas 
atividades, quando e preciso descascar mandioca o fazem, quando estão com uma 
família que se desloca por vários dias para pescar, não hesitam; quando é preciso 
ajudar nas tarefas domesticas o fazem, e assim, por diante. Mais de uma vez ouvi da 
voz daquele chefe de posto, como de outros, ‘‘como vocês antropologos conseguem 
comer essa comida de índio? Porque não estudam a gente ao invés de perder tempo 
com essas histórias que não dão em nada9” . Por outro lado, quando ha interesses 
econômicos na realização de alguns projetos o pesquisador não precisa da autorização 
de Brasília mas aoenas de um aval da administração que coloca nas costas da 
“comunidade” a responsabilidade. Com reiação a isto João Pacheco em 1988 ja 
alertava:

(...) é necessário ir a raiz do problema, que Stic ando o próprio princípio da 
autorização: a necessidade de uma aprovação da Funai para as pesquisas sobre os 
indios brasileiros. A comunidade cientifica que já  dispõe de meios para cnaliar e 
viabilizar os trabalhos individuais é que cabe estabelecer mecanismos vara o controle 
das pesquisas etnológicas nas áreas indígenas. A dignidade do trabalho científico e a 
responsabilidade social do antropólogo são incompatíveis com as pretensões 
intimidatórias da Funai (...).

Quanto a falsa alegação de que vamos a campo e nada levamos, lembro que, 
em primeiro lugar, no caso específico do Tumucumaque, o acesso à area indígena se da 
exclusivamente por via aerea, obrigando a termos muita parcimônia na escolha de 
nossos pertences. Entre eles precisamos incluir: material de trabalho, alimentos e 
encomendas, as quais trocamos com os indios peios auxílios prestados. Assim, 
chegamos com mais de 50kg (com direito de transportar apenas 20kg. o que exige 
muitas-vezes-què'-enviemos nossas bagagens por etapas, ou em vários vôos) e 
deixamos a area indígena apenas com nossos apontamentos. Além disso, sempre que 
possível - e quando não dificultados por funcionários da FUNAI - devolvemos ao 
grupo alguns resultados de nossas pesquisas (vide relação de tais documentos listados 
na página 6).

Ingenuamente acreditei, até sentir que era necessário fazer-se algo no campo da 
educação, que era possível fazer parcerias com a ADR/Macapá mas hoje diante de um
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quadro nefasto que se instaurou nela como nos demais orgãos públicos do estado do 
Amapa. vejo que isto e impossível. Alem de não concretizarmos parcerias, os estudos 
antropológicos serem dificultados, sofrermos todo o tipo de calúnia, a vida e a cuitura 
dos índios se vê cada vez mais debilitada - chegando a absurdos, pondo em risco a 
própria sobrevivência dos grupos com doenças como as DSTs e a malária no Paru de 
Leste e a AIDS entre os Tiriyo (vide relatono da pesquisadora Denise Fajardo).

Em 1998, novo abuso, por pane de funcionários da ADR/Macapá, impediu que 
Eiiane Camargo fizesse pesquisa de campo na aldeia de Suisuimene, onde os indios a 
esperavam desde abril - vide doe. 8. anexo.

Projetos estrangeiros

Enquanto levantava as fontes bibliográficas, no início de minha pesquisa, 
deparei-me com alguns escritos de Manfred Rauscherí que havia estado entre os 
Aparai e Wavana do Tumucumaque durante 27 anos. Foi o primeiro branco, sem ser 
antropólogo m  tndigenisía que preocupou-se pelo estudo da tradição oral destes 
grupos. Em 1993, fui convidada por Tiago de Oliveira Pinto, então vice-diretor do 
Instituto Internacional de Música Comparada de Berlim, IITM (atualmente extinto) 
para fazer um trabalho sobre as coleções sonoras de Rauschert. Dentro de um 
convênio cultural existente entre o Departamento de .Antropologia da U'SP e o IITM, 
acabei permanecendo três meses em Bonn, trabalhando neste acervo o que resultou na 
confecção de um catalogo de gravações relativas a tradição wayana e aparai (1135 
registros), um protótipo de um CD de músicas wayana e na produção de fitas cassetes 
destas músicas que foram entregues pessoalmente aos Wayana e Aparai e enviadas 
pelo colega Gabriel Coutínho quando nas suas idas a camoo.

Após este trabalho, Rauschert retornou a área apos 15 anos de ausência e deu 
continuidade ao seu trabalho sobre as tradições orais. Em princípio estava previsto a 
elaboração de um trabalho conjunto com pesquisadores do NHII da USP ou pelo 
menos que eu viesse assessorar neste estudo já que vinha estudando o grupo nos 
últimos anos. estava ciente dos novos problemas e dificuldades enfrentados peio grupo 
e estava disposta em cooperar nos projetos de educação. Entretanto, nunca fui 
informada do andamento deste projeto por Rauschert ou Tiago de Oliveira Pinto, para 
quem abrimos as portas em Macapá. Lembro que em 24.03.95 a Prc ia Dominique 
Gailois e eu escrevemos uma cana apresentando ambos ao então presid nte da Funai, 
Dinarte de Medeiro. Dara que obtivessem autorização para entrar na área Gostanamos 
de saber que tipo de material está sendo produzido para as escolas, como prevê o 
respectivo projeto, na medida em que o NEI nos procura sempre para que auxiliemos 
neste sentido. Ao mesmo tempo, urna das alegações para o impedimento" de Eliane- •
Camargo para a sua permanência em area foi de que “o dinheiro alemão não quer 
qualquer tipo de pesquisa na área”. Ora, este tipo de alegação e muito séria: 
cenamente a GTZ, que esta financiando este mega empreendimento de “resgate 
cultural” (em cooperação com o Estado do .Amapá, o Núcleo de Educação Indígena, a 
Associação dos Povos do Tumucumaque, FUNAI e o Instituto Cultural Brasileiro de 
Berlim) desconhece que seu nome esteja sendo usado para impedir que sejam feitas 
pesquisas em linguística e antropologia. Agindo desta forma a FUNAI/Macapá impede



que se faça qualquer avaliação cientifica ou controle no repasse de verba que e feito 
para o “Centro de Tradição e Cultura", criado recentemente neste contexto e que não 
foge ao jogo baixo de sedução através de grandes somas de dinheiro que acabam se 
concentrando em mãos de quem administra este organismo. Os membros que recebem 
altos salanos são evidememente aqueles que ocupam cargos de chefia dentro das 
aldeias, que exercem papei chave no trato com a sociedade envolvente ou estão a 
frente de novas associações indígenas ou “Centros de Cultura".

Em iuiho de 1998. coincidindo com o penodo em que Eliane Camargo aguardava em 
Macapá pela sua autorização, sem sucesso, forão impressos 250 guias de saude (em 
p c  :uguês, wayana e aparai) fruto de uma demanda dos Wayana Estes livros foram 
p r Juzidos na gráfica da USP. com apoio do NH11 e. em breve, serão distribuídos no 
Tumucumaque e Paru de Leste e para outras areas indígenas onde se desenvolve um 
trabalho sério neste campo, como no Parque Xingu que trabalha com a Escola Paulista 
de Medicina da USP. Assim, enquanto os pesquisadores do NHil da USP são 
chamados de traidores, mercadantes e. pior, sem direito de exercer livremente seu 
trabalho, artigos são escritos, cursos são dados em Macapá e assessorias lhe são 
solicitadas a todo o momento.

Cronologia dos documentos produzidos e enviados para a A DR  FUNAI e para a 
com unidade W ay a n a-A p arai:

CENSOS: 1989-1996
Durante todo o penodo da pesquisa e mesmo depois foi feita a atualização anual do 
censo demográfico. Acompanhar o crescimento e as transformações espaço- 
geográficas do grupo fazem parte do trabalho de base de toda pesquisa antropológica. 
De 1989 ate os dias de hoje apenas um chefe de posto esforçou-se em atualizar os 
dados do censo e trocamos muitos dados. Chamava-se Antônio de Castro e era 
também enfermeiro, permanecendo ate 1996 em área.

MAPA da área indígena: 1992.
Logo no início da pesquisa foi imprescindível a elaboração de um mapa que localizasse 
todas as aldeias. Com base numa planta cedida pela ADRAlacapa. em 1989. comecei 
em campo a atualizar as informações colhidas ccm os índios. Este mapa serviu durante 

“ fõda 'a  qaéscjuisa^e"”depois, segundo solicitação da mesma ADR/FUNAI, deixei uma 
copia neste estabelecimento.

Álbum fotográfico: 1993
.Além das fotos distribuídas individualmente ao longo da pesquisa para os Wayana e 
Aparai , diante da carência de material didático nativo, achei que seria interessante 
apresentar os fatos do cotidiano sob a forma de fotos para servir de material na escola.



Assim, enviei um pequeno álbum com algumas pranchas fotográficas produzidas por 
mim, assim como um conjunto de fotos para ser manipuladas em sala de aula.

Introdução ao Estudo do Sistema médicoWayana-Aparai: 1995.
Esta foi um texto que procurou condensar as ideias de minha dissertação de mestrado, 
preparado para ser consultado pelos funcionários que fossem trabalhar na área de 
saude na area e para que os índios pudessem ver que tipo de material se aproximava ao 
devolvido na Academia. Cópia foi deixada na .ADR/Macapá e depositada pessoalmente 
na escola da aldeia Apalaí.

Cassetes de músicas wayana: 1995 
Integrando o convênio de cooperação científica e cultural entre o Internationales Instituí 

fiir  Traditionelle Mttsik (IITM) de Berlim e o Departamento de Antropologia da 
Universidade de São Paulo (USP), através do Laboratório de Imagem e Som em 
Antropologia. Paula Morgado deslocou-se para Bonn onde realizou, nos meses de 
setembro a fins de novembro de 1994, o resgate e a documentação de parte da coleção de 
gravações sobre cs indios Aparai-Wayana, em colaboração com Manfred Rauschert. 
Mesta primeira etapa do trabalho, foi feita a documentação de 77 horas de gravação 
correspondendo a 1135 registros sonoros (mitos, músicas, relatos históricos e outros); 
seguida pela sua reprodução de fitas rolos para fitas digitais que foram copiadas para o 
IITM e para a USP. Alem do catálogo das gravações, foi produzido um CD de músicas 
wayana e aparai e dele feitas copias em fitas cassetes que foram distribuídas aos índios.

G uia de Saúde: Têwêhepinephe íêken, Osepinonohnõko zairokene, Tratando-se 
hem Guia prático de termos e expressões relativos a sintomas clínicos em wayana e 
aparai: 1994-3998
Em 1993, a população de Suisuiimene e agentes de saude da FUNAI expuseram a 
linguista Eliane Camargo que realizava seu primeiro campo, algumas das dificuldades 
de comunicação encontradas com frequência nas descrições de sintomas e doenças e 
de explicações sobre a medicação a ser empregada por ambas as partes. Fui procurada 
então para organizar o mesmo numa versão aparai-português. Deste trabalhou nasceu 
esta contribuição à sociedade ayana-aparai. na area de saude, composto de diálogos 
de situações entre os Wayana, os Aparai e os agentes de saúde, um léxico dos termos 
utilizados nos diálogos e de sintomas clínicos e as partes do corpo humano. Após 
varias revisões feitas com a colaboração de quatro Aparai e três Wayana, em maio de 
1996 foi encaminhado ao então Admnistrador da ADR/Macapá, Joel Bezerra, cinco 
exemplares para serem entregues: para as duas lideranças de Apalaí (Jaké e Jcão 
Aranha), um para a APITU (Associação dos Povos do Tumucumaque), outro para a 
enfermeira de campo responsável e o outro para a escola. Somente no início de 1998, 
conseguimos apoio da grafica da FFLCH para imprimir 250 livros que serão 
distribuídos para todas as famílias wayana e aparai, agentes de saúde e educação." '

Doação de fotos e preparação de textos para a exposição comemorativa da 
Semana do índio em Macapá: abril/1997]
Solicitados pelo Governador de Macapa, Sr. Capiberibe. o grupo de pesquisadores do 
Núcleo de História Indígena, forneceu material e produziu a exposição de fotos sobre 
os grupos indigenas da região (Aparai e Wayana. Tiriyo, Waiãpi e Povos do



Oiapoque), assim como foi responsável pelo Especial Aqui Amapá, de 15-19 abril de 
1997.

Doação de livros

1990: dois exemplares do volume 3 do POVOS INDÍGENAS foram deixados 
pessoalemente na aldeia Apaiai e Maxipurimo. Neste volume escrito por Dominique 
Gallois, consta um capitulo sobre os Wayana e Aparai. Ate hoje e o unico texto que 
da conta de traçar um panorama da vida dos Wayana-Aparai, não pretendendo ser um 
texto acadêmico mas esforçando-se em atingir um público mais amplo.

1993: Envio para a biblioteca da ADR/Belém, da coleção completa Série 
Antropólogica. FFLCH/USP, encaminhada a Frederico de Oliveira. Esta serie de livros 
refere-se a teses de mestrado defendidas no Departamento de .Antropologia da 
Facuidade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, do qual nosso Departamento de 
Antropologia faz parte.

Produção científica 

Artigos

1995 - "O Pluralismo médico wayana-aparai: a intersecção entre a tradição local e a 
global. Revista Cadernos de Campos. PPGAS, FFLCH, n.4, pp 41-69 (referente ao 
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AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO SISTEMA EDUCACIONAL 
ENTRE OS W A Y A N A - A P A R A I

Examinar a educação formal na área indígena Wayana-Aparai exige não apenas 
descrever a visão dos agentes assistenciais presentes na área (FUNAI e Summer Institute 
o f  Linguistics - SIL) e a sua prática, mas sobretudo o papei que estes assumem na vida 
social do grupo. O ensino formal inicia-se três anos após a criação do posto indígena na 
aldeia Apalaí, em 1976, mas é posto em pratica uma década antes, a partir de 1962, 
através do SIL'' , responsável pela estrutura educacional instituída hoje.

Apesar do papel relevante que o Summer Institute o f Linguistics tem desempenhado na 
escolarização de grande parte dos grupos indígenas, poucos foram os lingüístas ou 
antropóloeos que fizeram uma avaliação, mesmo que sumária da sua atuação (vide 
R.C.FERNANDES, 1979, Bruna FRANCHETTO, 1981; Ycnne LEITE, 1981, R.C.DE 
OLIVEIRA, 1981, A. SEEGER, 1981; Soren HVALKOF e Peter AABY, 1977, Marina 
KAHN, mimeo.). Com o objetivo de iniciar uma análise da educação formal na área 
Wayana-Aparai, tratar-se-á aqui de fornecer alguns dados para uma primeira avaliação do 
trabalho que os missionários vem realizando, em parceria com a FUNAI, neste campo. 
Antes de descrever o sistema educacional implantado, o primeiro passo será expor, de 
forma breve, o papel da atividade missionária nas sociedades indígenas brasileiras, 
explicitando o contexto ideológico ao qual as missões estão filiadas e que objetivos as 
impulsionam a atuar nestas áreas. P>.essalto que a medida que formos descrevendo a 
educação na área Wayana-Aparai, não será intuito aqui aprofundar todos os pontos 
levantados, pois o que se espera é suscitar um debate sobre o tema de modo a refinar o 
trabalho interdiscipiinar entre pesquisadores e agentes assistenciais na área de educação 
indígena - os dados deste reiatorio resultam de minha experiência de campo e .tre julho de 
1989 e agosto de 1992, com permanência de dois meses em média por ano, nas aldeias 
Apalaí e Maxipurimo, localizadas às margens do rio Paru de Leste, ao norte do Estado do 
Pará (PI Tumucumaque)2.

M issões Protestantes no Brasil

Enrre as missões protes.antes há três tendências majoritárias. Uma fundainentalista qi -* 
se atem à procura da verdade literal das escrituras; uma evar.uelica mais preocupada com a 
preservação de uma prática de devoção; e a terceira conhecida por main line caracterizada 
por um trabalho mais erudito. Com exceção de Batistas e Pentecostais, as missões foram 
sempre controladas por tendências eruditas; no entanto, "o entusiasme missionário que 
produzia recursos e vocações vinha sobretudo das bases evangélicas e rundamentalistas"

d Recentemente esta organismo alterou o nome para -Sociedade internacional de Lingüistica - Atuação em Pro! dos Povos de 
um mundo em Mudança".
*. Esta pesquisa integra o estudo que venho realizando no camoo de etnomedicina, que visa a elaboração de uma dissertação 
de mestrado, desenvolvida com o apoio do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo, no momento em fase 
de redação. A anáiise do material linguístico e pedagógico produzioo pelo SIL será feita oportunamente, com o auxílio da 
iingüista Eliane Camargo que já iniciou o estudo da língua Aparai e espera realizar sua primeira viagem de campo ainda este 
ano. Uma das metas desse estudo interdiscipiinar é resgatar a tradição oral, integrando-a aos programas escolares; elaborar 
uma cartilha com uma grafia unificada, com um vocabulário aparai o mais próximo possível da fonologia; elucidar textos 
tradicionais e remodeiá-ios, se necessário, incorporando-os em livros de leitura.
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(ISER 10:48). Foi. aliás, no campo missionário, que a oposição entre elas se projetou. Na 
década de 30, com o ecumenismo no eixo Leste/Oeste e do problema colonial na linha 
Norte/Sul começou a haver um intenso debate sobre o pape! cultural do cristianismo. A 
tendência mais liberal deste debate defendia uma visão menos proselitista que 
reconhecesse na revelação divina outras formas de expressão religiosa que não só a cristã. 
Isto implicava num trabalhe missionário voltado menos para a conversão ou para o 
monopólio cristão e mais para a cooperação. Porém, enquanto isso era discutido nos 
meios mais eruditos, reduzindo de fato as atividades prosélitas além mar, as correntes 
subalternas redobravam tal sentimento expansionista que perdura até os dias de hoje. É 
nesse momento que ganham grande impulso as missões fimdamentalistas e evangelistas. É 
nesse contexto que se desenvolve um tipo particular de organização missionária, as 
chamadas "Missões de Fé", responsáveis pela expansão destas últimas. Enquanto todas as 
missões se mantém através de doações voluntárias respeitando toda uma estrutura 
eclesiástica, tanto política como administrativa, as agências de Missão de Fé, dedicam-se 
exclusivamente ao trabalho missionário, à promoção de igrejas locais, onde se, por um 
lado, os missionários não recebem a garantia de um salário, por outro, têm grande 
autonomia no desenvolvimento de seus projetos - uma dessas agências, que no Brasil, se 
destacou foi as Novas Tribos ou New Tribes Mission - analisada por Rubem Cesar 
Fernandes (1980).

N o  Brasil, o trabalho das missões evangélicas, se deveu aos esforços holandeses, 
alemães e americanos. As missões holandesas entre os índios começa em 1638. Com a 
expulsão dos holandeses no Nordeste, o Brasil passa a abrigar missões sor: ente a parar de 
1914 com a chegada da "South America Indian Mission". Em 1931, < trabalho mais 
conhecido se deve a "Unevangelized Fields Mission (UFM), que se estabelece em 
Roraima. For incentivo desta nascem: ME VA (Missão Evangélica da Amazônia) e 
MICEB (Missão Cnsíã Evangélica Brasileira) e MED3, ambas criadas em 1959 e MEIB 
(Missão Evangélica dos índios do Brasil) em 1582.

Quanto as "Missões de Fé", a primeira agência no mundo foi a China Islam Mission 
(depois chamada de Oversea Mssionáry Fellowship). Após a década de 50 ( setores 
mais conservadores do protestantismo norteamericano ganham a hegemonia do trabalho 
missionário na China e depois no mundo. A independência dessas agências com relação às 
entidades maiores da igreja contribui, gradativamente, para uma sensível especialização 
proselitista. Entre essas agências ce fé, destacam-se no Brasil: a Missão Novas Tribos do 
Brasil (M NT), fundada em 1953 em Goiânia por icentivo da "New Tribes Mission" 
americana criada em 1940, o Summer Institution o f  Linguistics (SIL), que nasce no Brasil 
em 1959, ambas de origem americana e as já citadas MEVA e MICEB. Em 1981 tem-se a 
primeira reunião ao ALEM (Associação Linguística Evangélica Missionária), voltada para 
a tradução da Bíblia para os Povos Indígenas do Brasil e do mundo, num esforço de 
facilitar o trabalho iniciado e muitas vezes dificultado para os missionários estrangeiros 
que atuam em área de fronteiras, como o SR e WBT ((Wycliffe Bible Translation)3 . Mais 
receníemente, em 1990, criou-se o Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos 
Indígenas (COMPLEI).

Vale lembrar que no início do século as igrejas protestantes no Brasil já se encontravam 
em grande efevercência. Com a Segunda Guerra Mundial, a força protestante, 
particularmente a americana, cresce sensivelmente, transformando a Europa num foco  
importante de atuação missionária e sobretudo a América Latina. Mas é na década de 60 
que a força missionária triplica no Brasil passando a dispor de 30.000 pessoas tomando-se 
em 1967 o maior absorvedor de missionários norte americanos em todo o mundo (Mission

3. A ALEM pode ser considerada uma versào brasileira do SIL, ambas comprcmetiaas em traduzir a Biblia para os Índios.
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Handbook, 11 th, 1976:37). No que diz respeito a atuaçào missionária em área indígena, 
ela atinge cerca de 45% dessas populações (Ribeiro, Enor O, 1991)
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Atuação do SIL no Brasil

O SIL nasceu em 1934 quando Willian Camaron Townsend, inicia sua primeira escola 
lingüística para dois estudantes. Sua experiência em traduzir o Novo Testamento na língua 
dos índios Cakchiquel (Guatemala), que lhe valeu quinze anos de aprendizado, o 
incentivou a levar este trabalho para outras tribos (W. Townsend, Tribes, Tongues and 
Trausíators, Editores Slocum and Holmos, 1963)

O SIL é financiado por doações privadas, associações de igrejas, fundações religiosas, 
instituições comerciais e estatais dos Estados Unidos - sem falar no apoio de agências 
estrangeiras através de doações. Para que fosse feita a arrecadação privada , foi criada a 
WBT '(W ycliffe Bible Translation), entidade que se destina a promover trabalhos em 
grupos não alfabetizados com o objetivo de prover-lhes programas educativos e a 
tradução do Novo Testamento.

Em 1954 foram feitos os primeiros contatos com esta agência e o Brasil durante a 
Conferência de la Paz, abrindo caminho para o acordo firmado, mais tarde, com o Museu 
Nacional em 1959, incentivado pelo SPI e depois pela Universidade de Brasília em 1963. 
Portanto, oficialmente, passa a atuar em 1959, dando ênfase ao trabalho acadêmico. 
Preocupados com a precariedade dos estudos nesta área e, em registrar o maior numero 
possível de línguas prestes a desaparecer, os linguistas brasileiros dão apoio para que os 
lingüistas do SIL se desloquem para o campo, ac mesmo tempo que um convite lhes é 
feito para lecionarem na Universidade de Brasília. Em 1969 é assinado primeiro Convênio 
entre SIL e FUNAI, em 73 é renovado por mais cinco anos. Em 1975, já existem 65 bases 
do SIL entre os grupos indígenas, amando em 44 grupos. No entanto, pressionados pelo 
Ministério do Interior, os missionários deixam de atuar em área indígena de 197S até rins 
de 19S3, restringindo suas atividades às bases nas cidades - no caso do SIL, a Beiém, 
Brasília, Porto Velho, Cuiabá e Manaus. Após essa breve interrupção, são assinados mais 
dois convênios, o úlúmo tendo expirado em 1992. A atuai gestão da FUNAI pretende 
realizar uma revisão dos convênios existentes com as missões de fé, o que inclui c SIL, a 
ALEM, MNTB, ME VA, a MICEB e CBN que atuam em cerca de 100 aldeias aldeias 
indígenas (APL/FUNAI, Convênios, 19S8).

Durante os primeiros dez anos de convênio entre SIL e FUNAI, lingüistas que 
realizassem catequese em área indígena seriam retirados por desrespeitarem o convênio a 
priori de caráter exclusivamente acadêmico. No entanto, é nesse período que o SIL ganha 
maior autonomia com relação ao Museu Nacional e a Universidade de Brasília e, se 
distancia do meio universitário - seus linguistas mais qualificados são transferidos para 
outros países. Dá-se inicio a fase pedagógica e religiosa. Diante das dificuldades da Funai 
de instituir um ensino bilíngue-nacional, o SIL mais uma vez toma dianteira e propõe um 
convênio no campo da educação. Aos poucos a Funai vai perdendo controle sobre as 
atividades desenvolvidas em campo e dos resultados atingidos. Em fins oe 77 já são 44 
grupos indígenas sendo assistidos in loco pelo SIL que passam a funcionar com urna ótima 
infra-estrutura dividida em 4 sedes, Belém, Manaus, Porto Velho e Cuiabá. Em 1990, o 
número dé línguas com as quais o SIL realiza um trabalho aiíabetário e de 45, com relação 
ao desenvolvimento de material para a alfabetização 35 e com relação ao número de 
línguas que treinava instrutores para a alfabetizarão 20 (Dados extraídos do Relatório das 
Ati vidades do Sumrner Institute o f Linguistics de ian a Set/90V

A meta do SIL é dominar as línguas estrangeiras, reduzi-las a sua forma escrita para 
imprimir nelas os ensinamentos da Bíblia. Todos os povos, incluindo os povos indígenas, 
têm o direito de conhecer a luz do Evangelho e cabe às Missões ajudar neste trabalho, 
particulannente, as norte americanas. Este compromisso imperialista orienta todos os



trabalhos: os outros povos não têm culpa de terem nascido onde nasceram e devem ter a 
chance de conhecer as Sagradas Escrituras.

"...deve-se considerar incerto porém sempre crescente, o reconhecimento de que a 
civilização norte americana une as suas forças as de outras civilizações - inclusive a de 
povos menos privilegiados - ou nenhuma civilização poderá sobreviver por muito tempo”

(extraído de apostilas avulsas distribuídas no Curso da matéria de Educação II, ministrada 
aos alunos não missionários que não tinham acesso às aulas de Missiologia organizadas 
pelo SIL em 1986).

"A sociedade enfatiza o valor da preservação c da promoção das culturas e línguas 
indígenas, bem como reconhece a necessidade de adaptação cultural num mundo em 
constante mudança. Seus membros são estimulados pelo desejo de oferecer a Palavra de 
Deus para grupos minoritários em suas 'òiguas maternas. Eles estão convictos de que 
esse livro pode oferecer uma base sólida para alicerçar as sociedades atuais que sofrem 
grandes mudanças, como também proporcionar um objetivo claro para as culturas que 
estão se desintegrando”, (op. cit. p44)

"...Se o analfabetismo é uma das piores formas de tirania... o valor do Instituto está 
firmado na transformação dos dialetos agrafos de centenas de pessoas em línguas vivas" 
(P47).

(Fala do Embaixador colombiano, Alban-Holquin, nas Nações Unidas em setembro de 
1985, extraída do Relatório
das Atividades Surnmer Institute o f T :^gulstics de Jar, a Set/90).

Como a linguista Yonne Leite chama a atenção, "o SIL não se propõe a fazer lingüistas 
no sentido acadêmico e tradicional do termo. O que pretendem é desenvolver técnicas psra 
a passagem de uma língua oral para o sistema ortográfico" (1981:61). O objetivo final, 
embora nunca explícito, e o de difundi: a Bíblia em tocas as línguas do mundo. Nesse 
projeto de levar a Bíblia para as "tribos sem Bíblia", o esforço tem se concentrado em 
grupos cujas línguas não são registradas (vide Ha RT, 1973).

D e fato o investimento maior é dado em grupos tribais "marginais" que vivem em 
áreas cujo sistema capitalista busca novos recursos" (S.HVALKOF, F.AABY, 1977:133).
Os missionários justificam a sua presença em tais áreas para ajudar na sobrevivência .-das=> 
comunidades por encontrarem-se ameaçadas por outras culturas. São regiões nas quais, 
ffeqüentemente, os grupos vivem uma situação de "fragilidade" de identidade étnica, ou 
seja, mais abertos a incorporação de elementos alienigenos. Para vencer essa "tentação", 
os missionários oferecem a fé Cristã, alegando a necessidade das rrussões como meio de 
reduzir o impacto "desastroso que os novos contatos com a civilização pode acarretar". A  
retórica da opção, e não da imposição, aparece em todos os relatórios do SEL e em seus 
discursos, onde a atividade linguística é, na lógica dos missionários, parte de um esforço 
global para ajudar os índios no seu relacionamento com a cultura envolvente,
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transformando-se o ensino bilingue num instrumento de auxilio a essa integração 
"pacifica”.

Uma pessoa que sabe ler, estará em qualquer cultura, melhor preparada para enfrentar 
mudanças e usá-las em seu próprio benefício. Saber ler (...) pode conciliar o mundo 
indígena com a cultura e o conhecimento do mundo exterior, possibilitando escolher de 
beneficio pessoal e em tempo oportuno; (...) pode abrir portas a novas oportunidades 
para aprendizado e desenvolvimento (p l6, op.cit/

Em determinados grupos a intervenção do SIL nas atividades econômicas locais é 
direta, do mesmo modo que é visível a cooperação com os interesses econômicos 
estrangeiros, como é o caso da exploração de petróleo no Equador, cuja documentação é 
bem ampla (CEDETEvl 1976, HART, 1973). No caso Wayana-Aparai, temos o incentivo 
a pecuária, a constituição cie roças comunitárias, ao comércio de artesanato, dos quais 
trataremos mais tarde.

São quatro as metas que, textualmente, os missionários buscam concretizar: 1. Analisar 
as línguas indígenas e escrever alfabetos; 2. Estimular a produção da literatura indígena; 
3. Traduzir a Bíblia e mate dai de alto valor cultural para essas línguas; 4. Cooperar com o 
governo no fornecimento de educação b;migue e blculíura! para. o grupo indígena cuja 
língua se estuda (extraído do Relatório das Atividades Summer Institute o f  Linguistics de 
Jan a Set/90'). Os seus cinco departamentos - Educação, Lingüística, Tradução, 
Antropologia e Desenvolvimento Comunitário - são motivados pela mesma questão: como 
podem os auxiliar os índios a enfrentar o irresistível processo de mudança. Assim, os 
missionários são treinados para suprir as necessidades, identificadas pelas pessoas locais e 
para isso se baseiam no principio de transferência positiva de conhecimentos, sobretudo 
espirituais ou religSosos. Os programas do departamento de Desenvolvimento 
Comunitário, visam complementar as metas do "desenvolvimento nacional", coordenadas, 
no caso Wayana-Aparai, peio governo, mediatizado pela FUNAI. N o tocante ao 
departamento de Antropologia, constam as seguintes metas: 1. estudo da cosmovisão 
indígena; 2. coleta e transcrição de textos de tradição oral, 3. realização de pesquisas mais 
aprofundadas da cultura. Como em outras áreas indígenas, o SIL, ao longo desses anos, 
registrou, de fato, um número extenso de mitos Aparai e dados sobre o sistema 
cosm oiógico de extrema riqueza, inacessíveis, portanto, ao público. Mas isto não parece 
incomodar aos agentes do governo, que se satisfazem com relatórios nuais suscintos de 
suas atividades desenvolvidas err área- contrariamente às crescentes pr ssões que sofrem 
os pesquisadores em devolver para eles e também à comunidade os produtos de sua 
pesquisa.

C SIL entre os Wayana-Apani

Em 1962 um casai de missionários do SIL, Sally e Edward Koehn, ligados a agência 
missionária' WyéKífb Bible^Tmnâlators, entram em contato com os Wayana-Aparai no 
baixo Paru, na região de Anatum, na mesma época em que se iniciavam as atividades 
missionarias desta entidade em demais áreas indígenas brasileiras. Nessa época, a região 
do baixo Paru até o povoado de Almerim, na boca do Amazonas, é dominada pela 
exploração da balata. Lembramos que já nos úkimos dois decênios do século XIX, tem 
inicio a exploração da borracha nas bacias do rio Paru, Curuá e AJenquer. Entretanto é 
apenas no começo da década de 60 que pequenos núcleos regionais conseguem se 
estabelecer, graças a abertura de uma pista de aterrissagem para atender a demanda 
crescente dos balateiros que sofriam muito para transportar a balata rio abaixo, devido às
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frequentes quedas d'água na região do baixo Paru \  A grande maioria dos homens, jovens 
e adultos nessa epoca trabaiha para os balateiros, como guias nas matas e sobretudo como 
transportadores pelo rio. Os missionários se embrenharam também neste trabalho, 
auxiliando na rede de trocas já existente, sobretudo de bens alimentícios, como a farinha, 
contra bens industrializados fornecidos pdos balateiros. Estabelecendo base no local, 
permanecendo em media de dois a três meses de campo, realizavam seus estudos 
linguísticos, fornecendo aulas de calculo para os homens adultos e os alfabetizando, 
grãdativamente, na língua Aparai. Entretanto, diante da crescente demanda por produtos 
de fora (sal, facas, terçados, mosquiteiros, querosene, espingardas, anzóis, etc) que não 
consegue acompanhar a oferta dos balateiros, os missionários começam um trabalhe de 
recuperação de certos artefatos, cuja confecção havia sido abandonada pelos Wayana- 
Aparai (como as panelas de cerâmica), o que permitiu, gradativamente o início dê sua 
comercialização em Belém. Aos poucos foi crescendo o interesse dos índios com relação a 
tal empreendimento, até um deies se tornar responsável por uma loja, ou "cantina" como 
se referem, em fins da década de 60. Após sua morte outro indio Aparai, de nome Jaké, 
anos depois, assumiu esta atividade, atuando como intermediário entre a Funai e os índios, 
autores das peças vendidas, em 1975 ergue outra cantina que funciona até os dias de hoje. 
Auxiliado por Edward Koehn na construção deste entreposto, servindo-se das tábuas 
produzidas na serrana, Jaké, per sua vez, auxilia na correção de seus livros de leitura e na 
tradução do N ovo Testamento, como outros adultos o faziam. Nesta cantina o artesanato 
é entregue em "consignação" e depois vendido à loja da Funai, Artíndia. Uma vez 
transportado para a cidade de Beiem ou Macapa, Jaké se desloca para lá, onde realiza as 
compras necessárias que retomarão â "cantina" para serem trocadas por rnais artesanato 
"consignados" e assim sucessivamente. Entretanto, como a demanda dos índios por bens 
industrializados é sempre maior que o escoamento do artesanato na cidade, os produtos 
trazidos para a cantina não conseguem atender a esta e o artesanato, aos poucos, perde 
seu valor de compra, tomando os índios devedores potenciais. Como resultado a cantina 
se transforma em uro depósito de artesanato enquanto as prateleiras se esvaziam  
rapidamente dos bens que chegam de foras.

Assim, o trabalho missionário tem início 11 anos antes do governo iniciar uma 
assistência sistemática ao grupo, caminho aberto pela FAB e oficializado pela Funai. Visto 
que a meta diretriz é traduzir a bíblia na língua materna para então propagar a palavra de 
D eus, todo c  trabalho é voltado para valorização da língua do grupo prevendo a 
alfabetização nesta língua4 5 6. Durante os aois primeiros anos realizaram a ar íse preliminar

4. Na décaaa de 60, os Wayana-Aparai mantinham contato twn três núcleos reçiona:s:a. Pururé - barracão de balateiros e 
pequeno garimpo de cassiterita com campo cie pouso na bera do rio Paru de Leste (transformado mais tarde em posto 
indígena, localizado ao sul da érea indígena);b. Anatum - barracão de balateiros e pequeno núc.eo de população cabocla com 
campo de pouso n3 beira ao baixo no Paru (hoje fora <ja resava. cuj3 pista serve aos garimpeiros da região); c. Coroca! - 
garimpo de ouro com numerosos garimpeiros e campo de pauso na beira do Paru de teste, próximo a Anatum.
5. Habituados a urr, ritmo ceda vez mais elevado de produção artesanal, os Wayana-Aparai vêm sacnficando suas atividades 
tradicionais para saldarem as crescentes divinas. O  grande responsável per esse desequilíbrio entre oferta e procura è  a
dificuldade em transportar esse material, unicamente via asna Mc segundo semestre de 1930, havia 2 mil toneladas de______
matéria! para a área Wayana-Aparai aguardando em Belém um3 aeronave há S meses, entre os quais, ACO kg de produtos ca 
cantina. A crise nas vendas na Arteinriia, sobretudo após c cheque económico do governo, levou â paralisaçSo da compra 
deste material. Assim, o problema de escoamento do artesanato se já nâo conseguia acompanhar a sua crescente produção, 
agravou a situação: a procura por produtos industrializados se mantinha a mesme e, como a venda do artesanato reauz;a-se 
abruptamente, a obtenção por aqueles produtos decaia sensivelmente. Assim, é fácil entender porque é caos vez mais veloz, o 
esvaziamento desses bens das prateleiras aa cantina assim que eies chegam na aldua - às vezes no mesmo dia. Isso vem 
gerando grande insatisfação por pane de iodos, sobretudo rfcqueia grande maioria, constituída pelos membros das outras 18 
aideias, que nâo gozam nem sequer o prazer ae ver expostas tais produtos na cantina.
6 A primeira publicação do Nevo Testamento traduzido pera a lingua Aparai data de 1981, cujos versículos serviram durante 

. muito tempo como a principal fonte de leitura para as auias.
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da língua, decidindo a ortografia a ser empregada, produzindo as primeiras cartilhas para 
os adultos. Nesta fase, deu-se prioridade ao ensino de noções primárias de matemática, 
cuja necessidade se impunha pelo contato com os balateiros. Em 1965, implantaram o 
projeto piloto de alfabetização na língua indígena a fim de testar as carrilhas e, no mesmo 
ano" iniciaram os trabalhos preliminares sobre a gramática Apalaí. As aulas informais 
aconteciam à noite para os homens e eram dadas na língua Aparai. Em 1968, Sally e o 
marido, se deslocam para o médio Paru para a aldeia Bona, a convite da FAB que iniciava 
uma pista de pouso e incentivava aos índios das demais aldeias, espalhadas pelo Paru, 
Maicuru e Jan a se estabelecerem na nova aldeia Bona (atua! alceia Apalaí). No ano 
seguinte, em virtude deste deslocamento populacional centrifugo forjado pela FAB, o SIL 
assume a responsabilidade da manutenção da pista em cooperação com aquela, se antecipa 
no projeto bovino e doa uma fêmea bovina aproveitando a única região de campo natural 
onde foi construída a aldeia Bona; é também responsável pela assistência medica de um 
terço da população e finalmente apoia o líder Ze Pereira a iniciar a primeira loja indígena 
na aldeia. Durante esse período prosseguem com as aulas à noite, auxiliados"por 
lamparinas, onde o interesse continua sendo pela matemática e geografia. Em 1969 editam 
as primeiras cartilhas e livros de leitura e em 1971 elaboram uma gramática. No imcio de 
1972, é organizada a primeira "escola indígena" com dois "monitores" indígenas, pagos 
com os lucros do comércio de Ze Pereira. As aulas eram dadas na casa dos missionários"de 
duas a três vezes por semana, à noite, quando estes se encontravam em campo.

Somente de 1978 à 1983 quando os trabalhos de campo do SIL são forçosamente 
interrompidos, em função de desentendimentos entre o governo militar e as forças 
religiosas estrangeiras, os missionários concentram seus esforços nos estudos de 
linguística, promovendo curses de metodologia e descrição linguística e criam uma nova 
série de publicação: "Ensaios Linguísticos". Na área Wayana-Aparai, a Funai, ccm  
escassos recursos materiais e humanos inicia uma escola voltada para a alfabetização ta 
língua portuguesa. Em 1984, o mesmo casal do SIL, retoma suas atividades na área 
Wayana-Aparai, voltando a visitá-los três vezes em média por ano, com permanência 
mínima de um mês. O instituto continua ã desenvolver os sub-programas conforme as 
cláusulas estabeiecidas pela Funai e, em campo, os seus lingüistas, além de prosseguirem 
com o projeto bilíngue de alfabetização comprometem-se: "1. elaborar programas 
internacionais de preparo inicial de lingüistas de campo; 2. visitar em campo as pessoas 
versadas nos diversos ramos de lingüistas a fim de verificar a atuação do pessoa! em 
termos de emprego de técnicas, coíeta de dados e exatidão na tradução de Im os de 
leituras; 3. promover seminários oferecidos nos Centros de Estudos do Instituto como 
encontros de monitores bilingues" (Relatório de Atividades do SIL, exercício de 1977, 
Brasiiia, set/78) '.

Vale ressaltar que o trabalho entre os Wayana-Aparai, foi a primeira experiência do 
SIL em território brasileiro na defesa por uma educação "bilíngüe-bicultural". A escolha 
pela língua Aparai e não Wayana se deve, de um lado. porque a região onde entram em 
contato"no inicio da década de 60, no baixo Paru era território tradicionalmente Aparai, 
existindo mais falantes dessa língua e. de outro, porque no Suriname ja havia missionários 
trabalhando na língua Wayana 7

7. O ! Encontro FUNAI/SIl ocorreu em 16.01.76 onde participaram representantes das sociedades Guajajara, Xavante, Karaja 
e Kaingang). Os Wayana-Aparai vieram a participar peia primeira ver apenas em meados da década de 80. No segundo 
semestre de 1989, a Funai junto aos missionários, escreveram um projeto comum de Formação de monitores índios para 
1930, onde 11 fndios foram indicados; em agosto de 1992 oois rapazes foram contratados peia Se trataria de Cuitura e 

Educação do Estado do Amapá.
*. Apaiaí ou Aparai? Embora na fonética tradicional dos Aparai, o T  nâo exista mas sim o "r", nâo fazendo sentido emicamente 
a palavra "apalaí” , a Funai, tomando emprestado os registros históricos, passou a equivocadameme difundi-la. Por um acaso 

da história, os documentos antigos e recentes que se tem em mâos sâo maciçamente apoiados em dados Wayana, a onde o
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O Sistema Educacional- A desendigenização pelo ensino

Até a criação da escola da Funai em 76, que passa a funcionar apenas em 1978, alguns 
adultos já haviam começado a ensinar as crianças no sistema antigo. No entanto, ausentes 
da área, a "escola indígena" (tal como é chamada pelos missionários) é desfeita enquanto a 
do governo é erguida as custas de escassos recursos materiais e humanos: falta de material 
didático e de professores qualificados. Inicia-se a alfabetização na língua portuguesa. .As 
aulas são dadas entre 8 à 10 horas da manhã, num total de 6 a S horas semanais, 
destinadas às crianças entre 6 e 17 anos. De 1974 a fins de 78, não houve mais do que seis 
meses de ensinamento no total (Schoepf, 1980). E se relembrarmos que de 1978 a fins de 
1983, es missionários estiveram ausentes da área, os projetos educativos também 
estiveram em recesso. Retornando à área, os missionários do SIL vendo a ineficácia da 
FUNAI recorrem a missionárias da CBN (Convenção Batista Nacional) para lhes ajudarem 
neste trabalho. O atual programa de educação vem sendo posto em prática desde 1984 
com o auxílio de uma missionária ligada a CBN, morando permanentemente em campo. A 
partir de julho de 1992, outra missionária, a convite daquela, é convidada para ajudá-la na 
escola. Vale mencionar que a sede do Instituto funciona muito próxima da aldeia Apalaí 
(800 metros aproximadamente), a menos de 500 metros das instalações da Funai e a 100 
metros de um núcleo doméstico formado unicamente por famílias Tiriyós, todos adeptos 
dos cultos promovidos pelo SIL. Sua essa serve de local de trabalho e estudo, escola para 
os adultos a noite, centro de recreação e de estudo peia manhã para os jovens. Até 1990 as 
rezas e cultos, por outro lado, eram feitas ao lado da casa central de reuniões, sendo só a 
partir desta data, transferida para as proximidades d base do SIL quando foi erguido um 
galpão, chamado por eles de "centro de lazer". 3m sua sede em Belém, abrigam, 
ocasionalmente, índios que queiram realizar estudos de religião, ajudar na tradução de 
textos e, eventualmente, fazer cursos.

A atuação missionária do SIL orientada para o desenvolvimento de projetos 
educacionais (alfabetização bilíngue, estudos de técnicas para a aprendizagem de línguas 
indígenas), acompanhada por estudos linguísticos (promoção de seminários e cursos de 
lingüística, análise de textos e traduções d biblia) constituiu, desde o início, um projeto 
explicito. Vago foi sempre sua participação nas outras esferas da vida social. Em fins da 
década de 60 institui-se o chamado "Trinômio" - FAB/ Missão/ índios - por incentivo do 
Brigadeiro Camarão da FAB. Esperava-se com isso garantir o transporte de recursos 
materiais e humanos, prover uma assistência médica regular (através de vôos regulares do 
Correio Aéreo Nacional da FAB) e permitir o desenvolvimento de projetos educacionais e 
atividades de interesse da comunidade. Até a chegada da FAB na região, em 1969, toda a 
assistência médica e dentária (fornecimento, administração e orientação) coube 
exclusivamente aos missionários. Durante cs seis anos que se seguiram essa assistência 
perdurou, uma vez que o apoio da FAB se realizava através de linhas de vôos irregulares, 
restringia-se à aldeia onde funcionava o posto da Funai e à base dos missionários, e porque 
a FUNAI, alegando continuamente e guos recursos, não conseguia prestar aos índios 
ajuda prometida. *

T  integra o seu sistema fonético. Aíém disso, nâo devemos esquecer que os Wayana, antes do processo de intercasamentos 
com os Aparai, ocorrido em fins do século passado, eram em número mais significativo, o oque aumentava a cnance de se 
fazerem mais conhecidos pelos viajantes, pesquisadores e mais tarde peio seu representante oficial, a Funai. Entretanto, é 

devido ao caráter oficia! desse equivoco que cs próprios lingüistas missionários, também passaram a reproduzi-lo, o que 

,  lamentavelmente endossa a sua perenidade.
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Com exceção dos projetos que alteravam drasticamente a estrutura sócio-econômica 
vigente (com o roças comunitárias e criação de búfalos e gado), os demais 
empreendimentos foram incorporados à vida social Wayana-Aparai. Como mencionamos, 
a venda de artesanato, como fonte primária de renda para os Wayana-Aparai, deve-se aos 
esforços dos missionários; igualmente, graças a eles realizam-se trabalhos ocasionais de 
marcenaria (com o auxílio de uma serra elétrica e uma plaina doada pelo governo 
canadense ao SIL para a "comunidade" W'ayana-Aparai na década de 60). Primeiramente 
esta serraria foi erguida, nas proximidades da aldeia Apalaí, funcionando irregularmente, 
devido em parte à dificuldade de manutenção deste tipo de equipamento. Em 1990, foi 
trazida para a aldeia, onde passou a funcionar em um galpão, construído nas imediações da 
base do SIL, partilhando o mesmc espaço físico onde são celebrados os cultos Seu uso 
tem sido para a construção de tábuas para fechar as casas ou para a confecção de 
assoalhos.* Os missionários justificam a presença da serraria como meio de suprir a 
escassez da palmeira de açaí que obriga aos índios se deslocarem por longas distâncias 
para encontrá-las. D e fato, esta matéria-prima, com o inchaço populacional da aldeia 
Apalaí, passou a ser mais rara na região. Entretanto, a sociedade, em casos como este têm 
mecanismos sociais próprios para suprir tal carência; mecanismos que também são uma 
forma de estreitar os laços de solidariedade, importantes para a reprodução da dinâmica 
cultural - como a realização de atividades coletivas, motivadas pela relação entre muruku e 
esemy, pela qual serviços, realizados pelos primeiros, são prestados aos segundos em troca 
da oferta de bens, como bebidas. Assim, o uso da serraria acaba sendo menos uma forma 
para atender uma carência material do meio, e mais uma necessidade criada pela nova 
ordem social introduzida: ela é procurada como uma fonte de serviço, pelo qual, se entrará 
numa rede de trocas com os missionários (mediaíizada por dinheiro ou não), abrindo mais 
uma porta para se obter produtos ocidentais. Quando, porém, indagamos aos missionários 
sobre a necessidade da serraria, assim como de todas as atividades "ocidentais" 
estimuladas por eles (jogos lúdicos, costura, prática de violões, etc), a resposta é sempre a 
mesma: "Estamos apenas satisfazendo as necessidades já existentes e colaborando para 
melhorar a vida dos índios". De fato o jogo de futebol, por exemplo, surgiu por influência 
tíos funcionários da FAB, provavelmente quando houve um destacamento pequeno 
morando permanentemente na área, nos inícios da década de 70. Entretanto, esta como 
outras atividades, são estimuladas pelos missionários para tomarem, dizem eles, os índios 
mais capazes de lidar com o mundo de fora. Em nenhum momento, esses novos valores 
incorporados são vistos como ameaçadores ou capazes de virem a substituir alguns 
saberes tradicionais, tal como vem ocorrendo.

Uma vez terminado o trabalho de tradução do Novo Testamento e partes selecionadas 
do Antigo Testamento e, formado um grupo de proselitistas e "sacerdotes" que possam 
dar continuidade ao trabalho, os missionários podem deixar as respectivas áreas (SIL, 
1967-69:2). Alcançada essas duas condições é possível então atingir seu objetivo último: a 
fundação de uma ''igreja indígena" (SIL, 1971:4). Na área Wayana-Aparai, este trabalho 
esta sendo levado adiante peio grupo doméstico de Tiriyós, do qual faz parte um pastor, 
formado na Missão do Suriname, que na ausência do casal do SIL. é quem celebra os 
cultos. Quanto aos Wayana-Aparai. apenas um rapaz, que melhor domina o português 
disse estar estudando para se tomar pastor.

Aos poucos novos conceitos e condutas sociais vão sendo transmitidos, tais como a 
idéia de folga dominical, celebração de festas natalinas, em menor proporção aniversários 
e batismos9 ; a reiteração do conceito de "comunidade" para a esfera da cultura material 
(equipamentos tais como motor de popa, ralador de mandioca, etc), para o campo da 
economia (roça "comunitária", criação de búfalo para a comunidade) e no campo da

9 Em agosto de 1989, 4 rapazes da aldeia Apalaí foram batizados pelos missionários do SIL, juntamente com os Tiriyós que 

moram nessa aldeia; em 1990, alguns aniversários começaram a ser comemorados.



sociabilidade, em termos espaciais, (centro de lazer e escola da comunidade). É com  
relação a este último que a idéia de "comunidade" encontra menos resistência. Quando 
pensamos no centro de lazer, encontramos muitos pontos de semelhança com a casa de 
reunião Poroiohpo (ou Tukusipan, em Wayana): no primeiro realizam-se cultos 
protestantes, enquanto na segunda festas tradicionais; no primeiro realizam-se os estudos, 
aulas, atividades artesanais diversas, na segunda também -tonfecciona-se objetos para as 
ocasiões festivas. Em outras palavras, amb2s são espaços públicos, onde o sagrado se 
realiza mas onde o lúdico também tem lugar, daí o grande interesse peios jovens nas 
cantorias de violão que se desenvolvem ao redor dos cultos.

Os missionários atualmente, se esforçam em ganhar cada vez mais leitores e adeptos aos 
culios que realizam todas às 3as e 5as feiras e domingo. Pela semana, no fim da tarde são 
feitas leituras e discussões de versículos áo Novo Testamento e, no domingo, pela manhã, 
a celebração de cultos - na ausência dos missionários apenas os cuítos são celebrados. 
Entretanto, quando vamos aos cultos e vemos apenas 25% da população da aldeia Apaiaí 
tomar parte, não é possívei se ter idéia da extensão da obra missionária. Já salientamos que 
são os jovens rapazes, como os homens adultos que melhor dominam a língua portuguesa. 
Quando perguntamos a estes se são adeptos ao protestantismo, muitos deles respondem 
que estão "aceitando", e poucos sabem falar sobre seus ensinamento. O que esta em jogo  
não é a adesão à uma nova forma religiosa mas antes um meio de se tomar parte do 
mundo dos "brancos". Para os jovens de hoje participar dos cultos representa oque os 
adultos, quando jovens, buscavam na relação que travavam com os balateiros: conhecer e 
participar do mundo do "civilizado", em adquirir poder político e mostrar para os 
"brancos", membros da Funai, missionários, pesquisadores ou visitantes que eles também 
são capazes de dominar um outro código cultural que socialmente é valorizado. No  
entanto, a diferença entre os jovens de hoje e os de 40 anos atrás é que os de hoje não são 
apenas seduzidos peia aquisição de bens materiais que esta relação possa produzir, mas 
também pelos valores culturais que fundamentaimente se quer transmitir. E muito 
frequente escutarmos entre os Wavana-Aparai a distinção que fazem entre "civilizados" e 
"brabos" cu "não amansados". Referem-se a estes últimos como aqueles que ainda não 
conhecem ou não consomem os fcens industrializados, que não sabem falar o português, 
não sabem ier a bíblia, não frequentem os cultos, não conhecem a escola. Mesmo 
desconhecendo o conteúdo religioso dos ensinamentos, a categoria de alteridade é 
contaminada por valores cristãos, apesar disí' ainda não resultar em conversão. Em todas 
as casas (não apenas as da aldeia Apalaí) encontramos um exemplar do N ovo Testamento 
traduzido e, mesmo que a maioria desconheça o seu conteúdo ideológico, manifestam uma 
postura de respeito peio que está escrito, peio que vem do branco, o que está escrito, pois 
respeitam o branco. Para os mais velhos o interesse peia participação nos cultos parece 
estar associado à vontade de marcar presença política. Para os mais jovens, o seu 
envolvimento está associado antes ao caráter lúdico e socia! que tais cultos propiciam: 
encontro com outros jovens, assistir "cinema" (vídeo sobre algumas parábolas da vida de 
Cristo exibido às vezes durante a permanência dos missionários na aldeia). Quanto mais se 
participa das atividades prosélitas mais t  fortalecido o vinculo sociai entre eles e os 
missionários, o estreitamento da rede de trocas anteriormente já mencionada. Aqueles que 
frequentam com maior regularidade os culícs são os mesmos que já participam dessa 
rede. N o  entanto, em termos materiais, o que se ganha e pouco, não chegando a formar 
qualquer tipo de "elite material", já que isso V2’ de oposição aos proprios interesses e 
princípios morais do empreendimento missionário. No entender dos missionários, os 
serviços prestados por esses jovens (na construção do "centro cultural" da comunidade, 
nos trabalhos realizados na serraria, no reoaro de um motor de popa, na monitoria dos 
cursos na escola, etç) são veículos benéficos para a sua integração gradativa no mundo do 
"branco". Para os índios, por sua vez, isso representa não apenas uma alternativa de 
trabalho para obterem bens industrializados mas também uma porta para adquirirem mais



status junto aos brancos, dos quais hoje dependem para obterem seus instrumentos de 
trabalhe mais importantes.

Voltando à separação apontada acima entre "civilizados" e "não amansados", como os 
próprios Wayana-Aparai se referem, é bom que se ressalte que ela e bem anterior a 
chegada dos missionários. Sua origem data dos primeiros contatos com a sociedade 
regional (balateiros, gateiros, garimpeiros), quando o índio resistente às mudanças 
culturais passa a ser aquele que ainda não foi "amansado", quando "civilizar-se" passa a 
ser sinônimo de incorporar c que vem de fora. O que os missionários fazem e reforçar essa 
postura, apesar de todo "respeito" exaltado por eles com relação à cultura dos índios e 
experiências "etnográficas acumuladas após tantos anos de convívio - além dos vários 
trabalhos na área de lingüística, se interessam peio sistema de parentesco bem como em 
reunir relatos míticos (vide a seguir a relação das publicações sobre os Aparai produzidas 
pelo SIL).

Assim, para entendermos as raizes do tipo de relacionamento hoje existente entre 
Wayana-Aparai e missionários é preciso se levar em consideração dois fatores: de um lado 
o papel sócio-econômico que o SIL desempenha no grupo e, de outro, a visão que os 
índios constroem da sociedade "branca", o que ela representa e o que esperam dela. Logo 
que tem início o relacionamento de um índio com um missionário, este não parece se 
distinguir daquele com os membros da FUNAI ou de qualquer outro agente do governo: 
todos*~parceiros potenciais de troca. Com o tempo, alguns "parceiros" se tomam mais 
valorizados do que outros e os missionários, por conhecerem bem melhor o 
funcionamento da sociedade do que os demais agentes do governo, por dominarem melhor 
o idioma Aparai, são capazes de atender melhor a essas demandas, obedecendo às 
etiquetas sociais. Aos poucos a figura de "parceria" vai sendo substituída pela de 
"provedor e salvador": aquele que é capaz de controlar a propagação de novas doenças, 
algumas fatais, e deíem de uma tecnologia superior. A antiga relação de mútua 
dependência que existia entre índios e caboclos, e agora, com a FUNAI e missionários, 
marcada por laços hierárquicos.

Mas para se entender o tipo de atitude que os Wayana-Aparai têm com relação À  
presença missionária, que a primeira vista pode parecer de passividade ou cumplicidade, 
devemos nâo apenas levar em conta os fatores sócio-políticos que permitiram o livre 
trânsito dos missionários na área, mas também o idea! de pessoa que impera e como isto, 
de um lado, é vivenciado pelos índios e, de outro, e apropriado pelos missionários. Para 
serem aceitos, os missionários precisam respeitar os códigos mínimos de sociabilidade e, 
se em alguns casos, não resistem em se opor a certas condutas sociais tradicionais (como a 
grande ingestão de bebidas em festas, ou o consumo de fumo de tabaco), isto não chega a 
ameaçar o codigo de ética vigente, embora corrobore para mudanças gradativas na 
sociedade !0 Quanto acs Wayana-Aparai, sua reação de indiferença é um modo de 
contestar oque está sende veiculado pelos missionários; é preciso dizer que esta reação se 
reaiiza marcadamente com relação às atividades religiosas, já que nos outros domínios 
existe um interesse mútuo pela sua reprodução. De 1986 até 19S8, havia duas missionárias 
da CBN (Convenção Batista Nacionaí) prestando auxilio ao SIL, mas em virtude ae uma 
delas ter desrespeitado os códigos de etiqueta social, além de ter criado conflitos

,c. Na aidela Apaiai, onde funciona a base do SSL e a escola, a ocorrência de rituais é bem menor quando comparamos as 
demais aldeias. Mas este fato nâo se esgota na explicação que dâo os índios de que os missionários “nâo gostam de bebida"; 
s realização de uma festa ervoíve uma série de condições, econômicas, ecológicas, sociais, que tamb m nesta aldeia íèm 
mais dificuldade de se realizar, haja visto, a própria íocalizsçâo da aldeia numa região de campo natural once a terra, em 
termos agrícolas, nâo é muito rica. Disto resultam colheitas reduzidas o que nâo permite se fazer grandes quantidades de 

bebida, condição sine qua non de para que se comece uma festa.
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interpessoais por causa do comércio de bens que estabelecia com os índios, acabou sendo 
expulsa da área pela FUNAI. Explicam os índios: "ela enganava" e não "sabia falar com a 
gente, gritava com todo mundo", ao invés de: falar baixo, não se exceder, nâo expor-se em 
publico, enfim, comportar-se segundo os padrões Wayana-Aparai.

Como já mencionamos, as sucessivas crises financeiras a que sempre estiveram sujeitos 
os empreendimentos governamentais na área Wayana-Aparai, acrescidas da situação 
geográfica de grande isolamento (onde os produtos industrializados, incorporados a sua 
cultura material chegam hoje unicamente por avião) permitiram a livre atuação do SIL 
nesta região. Além da assistência médica prestada durante um largo período, numa época 
em que não se tinha ainda c controle da propagação das doenças dos brancos (fruto do 
grande fluxo de balateiros e mais tarde de gateiros na região), desde o inicio, o SIL 
prestou auxílio a serviços que caberiam unicamente a FUNAI: fornecimento de DDT  
contra saúvas e mosquitos transmissores da malária, consertos dos motores de popa, 
deslocamento de índios por agravamento de quadro médico e de agentes do governo para 
a cidade, manutenção e benfeitorias nas instalações da sede da FUNAI (instalações de 
poços de água, geradores, etc.). Ora, a cumplicidade dos missionários com relação às 
transformações que vem moldando c  perfil da sociedade Wayana-Aparai e, ao mesmo 
tempo, fornecendo a solução de alguns de seus problemas, é grandemente responsável pela 
atitude, quase que consensual, de que a ausência definitiva dos missionários Na área, 
significaria uma perda, nâo apenas para a FUNAI, como para os índios que já se 
habituaram a sua presença permanente. Urna preser. ~a que reforça os vínculos sociais que 
os índios estabelecem ccm os brancos.

Percebe-se, estão, que aprender a ler e a escrever na língua materna não é somente uma 
justificativa técnica, mas pode assumir uma dimensão acima de tudo política. Através deste 
aprendizado a transição para a língua nacional se dá de forma não violenta garantindo a 
sua eficácia. Mas, ao tomar Iteraria uma língua ágrafa, sob o pretexto de fazê-la um 
instrumento de auto-determinação, o índio é progressivamente imerso num outro universo 
cultural que crê na idéia de que todos devam ter o direito de pertencer ao Reino de Deus. 
A.0 supervaiorizarem o aspecto lingüistico, em detrimento da sociolingüística (ou da 
etnolingüística) os linguistas-missionários relegam para segundo plano a dimensão cultural 
e histórica do discurso orai. Com isso, o que era exclusivamente oral passa a ser escrito 
dentro de uma ordem estranha ao universo cultura! original. Esta nova ordem é não apenas 
orientada por outras regias fonéticas mas por um novo padrão de. comunicação que 
imprime uma ideologia da sociedade ocidental, cristã e salvadora. Mesmo criando textos 
ligados ao universo simbólico do grupo, tais como os livros de leitura, cria-se uma nova 
língua, uma nova forma de se expressar no mundo. Durante minha estada (em 1989/1990 e 
1992) nunca observei o esforço por parte dos missionários em inserir 2 lógica do discurso 
orai no processo de educação formal.

O espírito "integracionista" do SIL é colocado de modo explícito em vários de seus 
relatórios, alguns deles encaminhados a própria FUNAI:

"O alvo da equipe (formada pelo casal de missionários Sclly e Eehvard Koehn) é de 
proporcionar assistência missionária na área de estudos linguísticos e projetos de 
alfabetização"

"A programação visa uma integração conscientizada positiva para que os índios, através 
da atuação de um monitor da sua própria comunidade se tornem membros educados e 
contribuintes à sociedade nacional". (Relatório das atividades do SIL íe set/88 a fev/89).

A educação bilingue salienta como teoria central o conceito de uma ponte de transição 
pela qual o indígena possa e deva se autopromover, autovalorizar e emancipar,
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possibilitando a sua integração na vida e no sistema de educação nacionais" (Relatório 
de Atividades do SIL - exercício de 1973 - Brasília, abril/1974)

A estrub ~a do sistema educacional

O ensino bilíngue, português-Aparai, concebido e dirigido pelos missionários do SIL, 
inclui a alfabetização na língua materna até a 4a série primária. Quatro cartilhas concebidas 
na iingua Aparai - e uma quinta encontrando-se em fase de finalização - foram organizadas 
para permitir o acesso do aluno que antecede a alfabetização em português; estas são 
precedidas pelo Abeceááric e Caderno Caiigráfico que apresentam todas as letras do 
alfabete Aparai. Em seguida, os índios passam a se servir da Cartilha de Transição 
(Aparai/Português) de forma a serem introduzidos as nuances das duas línguas. Nesta fase 
dá-se prioridade ao português oral enquanto para as leituras se servem de textos escritos 
na língua Aparai - trechos do Novo Testamento, resumos de mitos e estórias de aventuras 
contadas pelos mais jovens. Uma vez alfabetizados na língua materna, dá-se a passagem 
para a língua nacional, obedecendo os critérios do ensino oficial.

Em 1989, durante minha primeira pesquisa de campo, a escola da aldeia Apalaí contava 
com 24 alunos, incluindo crianças e adultos, dos quais 11 eram alunos em "trânsito", isto é 
oriundos de outras aldeias. No "Relatório das Atividades da ADR da FUNAI" de Macapá 
(de jan/89 à jun/89) este número eleva para 45 inscritos, levando em conta os alunos da 
Escola de Castanheira (os da aldeia de Suisuimy) - que ainda não se. encontrava ativada. 
Esta escola em 1990 funcionou por um breve período com a ajuda de uma auxiliar de 
ensino. Em 1992, esta mesma auxiliar voltou à área, coordenando as atividades com 
parcos recursos materiais, Como o ensino nesta escola é muito recente, e até então 
funcionou de forma precária, devido a falta de gente capacitada (funcionários da FUNAI, 
missionários ou índios), as observações a seguir se baseiam na experiência vivida na escoia 
de Apaiaí, mesmo porquê se quiséssemos fazer uma análise dos efeitos da educação formai 
na sociedade Wayana-Aparai, com base na experiência d2 -scola de Suisuimy, não 
teríamos muitos dados pela própria carência em termos de infra estrutura - foi apenas em 
1991 que foi deslocado um conjunto de cadeira para lá (checar esse dado e completar com 
dados da FUNAI).

Em Apalaí, as aulas das crianças de 7 à 13 anos, correspondem aos cursos de 
alfabetização na língua materna (ou "pré-alfabetização), Transição e alfabetização em 
português, sendo realizadas pela manhã das 8 às 10 horas. Na ausência dos missionários 
do SÈL, recentememe estas aulas ficaram a cargo de um rapaz, que já completou a 4a 
série, treinado pela missionária da CBN para ser "monitor" de classe. Em média, uma 
criança para se alfabetizar em português demora dois anos. Crianças mais velhas, que 
cursam a la  série recebem aulas das 10 ao meio-dia, dadas pela missionária da CBN desde 
1990 e auxiliada por ouiro "monitor" indígena, que também terminou a 4a série. A tarde, 
das 14 às 17:00 horas, são dadas as aulas para os jovens que cursam a 2a e 3a série, desta 
vez a cargo de outra missíonâriárque esíá na área desde julho de 1992 e não fala ainda a 
língua Aparai - esta missionária foi convidada pela outra missionária para lecionar na área 
dos Wayana-Aparai, sendo auxiliada por um rapaz que a FUNAI também pretende 
transformar em professor indígena, embora ele não manifeste muito interesse pelo "cargo". 
Em 1989 e 1990, a tarde, a missionária Sally Koehn lecionava aulas para as mulheres 
adultas próxima as suas casas e não na escola. Respeitando o horário das atividades 
domésticas femininas, evitou-se, portanto, usar a escola como o espaço de seu 
aprendizado, já que isto inibia boa parte delas. No entanto, apesar de todos esses 
"cuidados", nos dois anos seguintes essa sistemática não mais se realizava. Quanto aos 
homens adultos, as aulas ocorriam algumas vezes por semana das 19:30 às 21:00 horas,



único horário que parecia funcionar e, desta vez, se realizava na sede dos missionários. Em 
1992, estas aulas também diminuíram. Temos que nos perguntar se essa redução está 
ligada a uma carência material por parte dos missionários ou se o que se vê é um 
desinteresse por parte dos próprios índios.

Quanto ao número ainda pequeno de jovens que, a partir de 1988 concluíram a 4a 
série, estes começavam a ser iniciados pelos missionários a ajudar, de modo ainda não 
sistemático, nos trabalhos na escola. Em 1990, cerca de seis jovens, na faixa etária de 15 à 
22 anos, haviam completado os cursos que eram oferecidos na aldeia e dois já se 
encontravam em Belém cursando o supletivo do lo  grau. Com a transferência lenta, de 
Belém para Macapá da administração da FUNAI que controla a área indígena dos 
Wayana-Aparai (após a criação da ADR de Macapá em 1988), esses jovens passam a 
estudar em Macapá para se prepararem para o exame do Supletivo do Primeiro Grau, 
através do Convênio criado entre FUNAI e a Secretaria da Cultura e Educação do Estado 
do Amapá. Por falta de recurso da FUNAI, até 1990 as missionárias da CBN, auxiliadas 
pelo SEL, forneciam material didático da 5a série que continua se realizando aíé hoje, onde 
o deslocamento dos jovens se realiza sobretudo para a realização das provas. Foi 
recentemente, ao longo qe 1992, que aqueles jovens que começaram a ser preparados para 
se tomarem professores indígenas, tiveram que permanecer por períodos mais longo na 
cidade de Macapá. Em inícios de agosto de 199*2, deu-se a contratação de dois rapazes 
pela Secretaria da Cultura e Educação como professores indígenas, que passaram a 
receber um salário por este serviço. Infelizmente, como tive que deixar a área no mesmo 
mês que tais rapazes retornavam da cidade para a aldeia, não pude averiguar como este 
novo papel é vivido por esses primeiros "professores indígenas" e como isto é visto pelo 
grupo. É preciso refletirmos e investigarmos como, a longo prazo, a formalização do 
"saber do branco" nas mãos de poucos jovens acarreta modificações nas formas 
tradicionais de transmissão do saber e, como isto pode se converter num instrumento por 
meio do qual a sociedade Wayana-Aparai gerencie, de forma autônoma, as suas 
espectatívas frente a cultura ocidental moderna. Em julho de 1992, os missionários 
estavam preparando cinco professores indígenas (Tukupi, Ariné e Masaihpo da aldeia 
Apalaí; Setina da aldeia Maxipurimo e Capixaba da aldeia Zakareimo eny), que recebiam 
aulas à noite na sede do SIL, onde residiam as duas missionárias da CBN. Num próximo 
retomo á campo, espero investigar se, a autonomia, pleiteada pelos agentes educacionais, 
airavés da formação desses professores indígena: esíá de fato se realizando.

Se, de um lado, assistimos a crescente adesão dos jovens em prosseguirem os 
estudos para se tomarem professores nas aldeias, de outro, a sua evasão para as cidades é 
algo que preocupa tanto os missionários como a FUNAI que diz não ter condições de 
mantê-los na cidade. Mais de uma vez os primeiros recorreram a FUNAI solicitando a 
inclusão do curso ginasial em área indígena, que até o momento foi negado por 
inexistência de pessoal qualificado. Chegaram a sugerir a implantação de supletivos por 
meio de vídeos, oferecendo em troca suprir a escassez de material (monitores de televisão 
e vídeo, movidos a gerador, fitas, etc). Mais uma vez a sugestão de implantar um "vídeo 
educativo" na aldeia, se adequa à rneta dos missionários de integrar lentamente os índios 
na ordem social ocidental.

Material didático Aparai produzido pelo SIL

- Cartilhas:

. Kuatamorepatohkomo, 1968 (Abecedário)



. Symeretor.e, 1968 (caderno caligráfico)

. Sysekeremaione 1, 1968 (Cartilha 1)

. Sysekeremaione 2, 1968 (Cartilha 2)

. Senetone 3, 1968 (CartilhaS)

. Senetone 4, 1968 (Cartilha 4)

- Livros de leitura:

. Ritonõpo . oetory Tc EhtopÕpyry Poko Pake 
Historias Bíblicas do Novo Testamento na Língua Aparai 
The Bibie m Piciuresfor Little Eyes
la edição 1956, EUA. la  edição bras. 1962, Associação Religiosa Editora Mundo Cristão,
SP.

(Mitos redigidos por jovens Wayana-Aparai)

. Kunmw-Kurima, 1974 

. Kuío, 1974

(Estórias de aventuras redigidas por jovens Wayana-Aparai)

. Kaikuxi a Ahno Ekahmatopõpyry, 1974 (Dois Homens e a Onça) 

. Kae ae Yna Yictopõpyry, 1974 (Uma Viagem num avião)

. Urakanase Jytopõpyry, 1974 (Uma caçada)

. Poetomero jchtao Jehiopõpyry, 1974 (Minha juventude)

.Xikuromano, 1985 (Cartilha sobra higiene)

Ritonõpo Omiry ( 0  N ove Testamento na Lingua Apalai) 
Liga Bíblica Mundial, 1986

Tanicu (Daniel 1-6)
Koehn, Edward e Saliy tradutores 
Brasília, Livraria Cnstâ Unida, 1989

. Âtamorepãkeíõ Nymerohpy ry 1 (Livro de histórias 1)

. Âtamorepãkeíõ Nymerohpyry 2, 1990 (Livro de historias 2)

- Seremiatone (Hinário Apalaí), Belem, 1986.
- Calendário Apalat, 1979 (editados anualmente)

Gramática
Koehn, Saliy Sharp .
Gramática Pedagógica Apalai. Brasília, SIL. Arquivo 
Linguístico nümeroTSó, 1990:^--------- ^ -

Trabalhos do STL publicados sobre os Aparai

KOEHN, Edward
1962 Formulário padrão dos vocabulários para estudos 

comparativos preliminares nas línguas indígenas
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brasileiras: Apalai. Rio de Janeiro, Museu Nacional.
1965 Grammar statement: Apalai. Rio de Janeiro,

Museu Nacional.
1966 The Apalai phrase. Rio de Janeiro, Museu Nacional. 
1968 Phonology o f  Apalai two-syllabe phrase words.

Rio de Janeiro.
1974 The historical tense in Apalai narrative. Rio de 

Janeiro, Museu Nacional.

KOEHN, Saliy
1965a Noum possession: Apalai. Rio de Janeiro,

Museu Nacional.
1965b Stem levei: Apalai. Rio de Janeiro, Museu Nacional. 
1966 Apalai verb structure. Rio de Janeiro,

Museu Nacional.
1974 Process and roles in Apalai clause structure, S.I.
1975 Apalai kinship and social behavior IN Instituto de 

.Antropologia Prof. Sousa M arques. Arquivos de 
A natom ia e Antropologia. Rio de janeiro,v. 1,
p p  81-108. .

KOEHN, Edward & Saliy
1963a Apalai phonemic statement. Rio de Janeiro,

Museu Nacional.
1963b Notas sobre a língua Apalai. Rio de Janeiro,

Museu Nacional.
1965 Seneíanose: la cartilha. Brasília, DF.

Sumrner Institute o f Linguistics, 34p.
1974 Apalai language descriptíon for American America vol 

o f  languages o f the world. Rio de Janeiro,
Museu Nacional.

1968 Senetanose: cartilhas 1 a 4. Brasília, DF, SIL.
1976 Lenda, do Mopo, S.I.
1971 Fonologia da língua Apalai" In Estudos se' re línguas 

e culturas indígenas. Brasília, DF, SIL, ppi -28.

O êxito da atuação missionária

Se a educação formal veicula valores que fogem ao saber tradicional e impõe um 
padrão de comunicação exógeno ao nativo o que corrobora para a sua aceitabilidade'7 Dito 
de outro modo, como um sistema de valores estranho ganha autoridade em outro sistema?

D e fato, como viu-se, o domínio da língua e o respeito às regras minimas de 
sociabilidade explicam porque os missionários são aceites, mas não sua eficácia. Já 
comentamos que a supervalorização do protestantismo, através da força missionária, é 
conseguida por intermédio da superioridade tecnológica ocidental. Além do compromisso 
religioso, os missionários do SIL são indivíduos que exercem múltiplos papéis na 
intermediação entre os índios e a sociedade circundante, atuando como médicos, 
educadores, técnicos, etc. Como resultado, a dependência ideológica a que são submetidos 

. os índios se confunde com a dependência social edificada pela obra missionária. Isto acaba
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reforçando o cinturão protecionista, alimentado pela política indigenista pré-existente, 
impedindo que o próprio grupo crie, de modo autónomo, formas de se coiocar frente a 
integração na sociedade ocidental.

Considerando então que a tarefa social de expansão do trabalho das missões não se 
apoia unicamente num projeto ideológico própno, ou seja, de expansão cristã, mas 
também de expansão social e econômica do mundo moderno, não se quer, por isso, dizer 
que o trabalho missionário necessariamente esteja atrelado aos interesses da sociedade 
capitalista expansionista. Ao contrário, em algumas regiões chegam a auxiliar as 
populações atingidas pelos efeitos deletérios dessa expansão. Entre os Wayana-Aparai, até 
recentemente, isto se realizou marcadamente no campo ca assistência médica e na 
intermediação para a aquisição de bens de fora, os levando a tomarem consciência das ieis 
de mercado, os incentivando a retomarem a produção de certos artefatos, ensinando 
noções de cálculo, etc. Em contrapartida, enquanto transmitiam tais ensinamentos, não se 
podia evitar que os mecanismos de transmissão tradicional fossem atingidos 
(conhecimentos cosmológicos, míticos, rituais, técnicos, etc). Perdas e transformações 
vem se processando desde que se deu o contato com a sociedade nacional, isto faz parte 
da dinâmica de todo encontro mtercultural. O que é preciso observar é se a atividade 
missionária na area não acelerou o processo de distanciamento ou de conflito entre os mais 
velhcs e mais jovens, acabando por debilitar a transmissão dos ensinamentos tradicionais. 
É preciso também refletirmos sobre os efeitos, a longo termo, da inversão de status entre 
os mais jovens e mais velhos: até que ponto a função de professores ou de auxiliares dos 
cultos exercida pelos jovens, interfere na reprodução do poder e saber que, originalmente, 
é delegada aos mais velhos. A rjptura do sistema de socialização entre os Wayana-Aparai, 
que se realiza seja pela transmissão informal, seja por vias formalizadas (relatos míticos, 
celebração de rituais, aprendizado especializado, ...) e algo bem mais preocupante que as 
mudanças visíveis que podemos apontar na cultura material, desde que se realizou o 
primeiro contato com a sociedade ocidental. Embora saibamos que tudo o que ocorre em 
sociedade ecoa nas demais esferas, os ecos repercutem distintamente com mais ou menos 
força. Assim, é preciso investigarmos, dentro de uma preocupação comparativa, se não 
existiriam mudanças, no interior de cada sociedade, que uma vez manifestas tomariam 
aquela sociedade mais vulnerável à outras mudanças, até se dar, num caso extremo, a 
perda para sempre de certos valores tradicionais.

Conclusão - "Pílulas. Cartilhas e Bíblias"

Medicamentos, escolas, evangelização. Estas vem sendo as estratégias de 
aproximação, aplicadas simultâneamente, pelo SIL e por outras missões. Mas qual é a 
razão principal de seu êxito comparado às demais? Como vimos, todo sua obra está 
centrada no abalho linguístico e na educação bilíngue. É justamente esta versão científica 
que atribui ao SIL uma utilidade, garantindo inclusive a sua atuação em regiões onde 
oficialmente existe urna refigião.Mas ̂ sobretudo, no jogo de sedução e manipulação da 
linguagem (verbal pela escrita) que o poder dos-missionários se solidifica. Presentear um 
índio com um exemplar do Novo Testamento traduzido para a sua língua adquire um valor 
que extrapola o conteúdo religioso que o texto originalmente encerra. A palavra transcrita 
é sedutora porque faz do outro (a ideologia cristã) o seu igual (através da língua nativa), 
ou seja, é capaz de transportar o diferente para o universo conhecido. Cabe mencionar que 
os adultos mais sábios da cultura Wayana-Aparai auxiliaram na confecção da tradução do 
N ovo Testamento, de modo que este livro pode ser visto como a prova tangivel do 
reconhecimento deste trabalho, o que explicaria, em parte, o respeito que manifestam por 

. possuí-lo.
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A escrita, diferente da oralidade, permite que o discurso seja submetido à 
sucessivas verificações, expondo, simultaneamente, os autores de tais idéias. Essa 
possibilidade que se abre ao índio dele se colocar individualmente no mundo é nova, já que 
até o momento eie o fazia de forma mais anônima. Uma das características da tradição oral 
é a sua capacidade de absorver as realizações individuais e incorporá-las num corpo de 
costumes. Mas não significa por isso que tenhamos que nos contentar com a definição 
reducionista que afirma que o aprendizado,,em sociedades de tradição oral, está baseado 
exclusivamente na repetição e na imitação. E preciso ir mais além, buscar as regras formais 
próprias da tradição oral que são distintas da escrita e, nesse sentido, buscar compreeender 
como se dá o processo tíe apreensão do real entre os Wayana-Aparai. Ao desvelarmos o 
que de específico existe na atividade intelectual, quais são as categorias de entendimento 
que lhes são próprias (noções de tempo, espaço, pessoa, classe, etc), estaremos 
compreendendo como se realiza o processo de escolha intelectual e porque aceitam ter em 
casa um exemplar do Novo testamento, o que os impulsionam a participar dos rituais 
protestantes, etc.

Mas, ao lado de fatores cognitivos, outros fatores de ordem histórica e social 
colaboram também para o sucesso do empreendimento missionário. De um lado, 
lembramos que quando estes chegam à região, ela está tomada por exploradores de balata 
e por alguns garimpeiros que aumentam a incidência de doenças fatais (como malária e 
doenças"de origem respiratória) que reduzem ainda mais a população ja rarefeita. A  
assistência dos missionários neste campo é decisiva já que está associada à própria 
sobrevivência física do grupo. De outro lado, os índios passam a contar com suporte 
material e tecnológico oferecido pelos missionários os quais participam e incrementam a 
rede de trocas de produtos industrializados e, concomitantemente, realizam a transmissão 
de conhecimentos ocidentais (através da escola) e religiosos (através das atividades 
proséiitas.

A  czracterizaçao oa educaçao indígena como sendo informai em contraposição 
com a educação formal, do branco, espelha também o pre-concei.0 no que concerne à 
assimilação de elementos culturais distintos dos nossos. N o ensino escolar vigente não 
existe a preocunação de se realizar a ponte co*~ as atividades econôrriiCaS ou sociais 
tradicionais, resultando que as aulas na esc~.a ficam desmembradas dos demais 
ensinamentos quando poderiam estar integradas a vida W ayana-.-»parai. A ecucação 
indígena não se esgota na escola mas 0 aprendizado da criança depende do seu 
envolvimento soctal oiáno nas atividades econômicas, lúdicas e cerwtroniais. Por isso a 
escola para o índio oeve ser um instrumento pelo qual eie possa descoorii os códigos da 
cultura ocidental, do qual ele já faz pane, sem com que, no entanto, seu sistema de valores 
seia sacrificado, tal como vem se realizando na área Wayana-aparai. Muitos indigenistas, 
antropólosos e membros indígenas, têm se manifestado descontentes com o ensino 
oferecido~pelo Estado. Por outro lado, a reivindicação por um ensino formal, dizem 
muitos representantes do govemo, pane das próprias sociedades indígenas, o que tem sido 
usado para justificar as barbaridades educacionais_ cometidas, como se não houvesse 
possibilidade de intecrar os dois sistemas educacionais sem que um não saia sacrificado. A  
experiência FUNAI/SIL na área Wayana-Aparai, nos mostra que esse é um processo 
complexo e para que a "educação formal* tenha efetivamente êxito, 0 ensino não pode 
continuar a ser monopólio exclusivo dos missionários ou ser tratado como uma atividade 
m^nor pela FUNAI Alegando sucessivas crises financeiras, esta última despeja 
funcionários desqualificados" para coordenarem as atividades educacionais e, por maior 
esforço que façam, acabam se tomando assistentes dos missionários que são os únicos a 
possuir um projeto de educação e recursos para desenvolvê-lo. Até que se comece um 
trabalho com profissionais da área de educação, acompanhados por lingüistas e
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antropólogos, que seja discutido pela "comunidade", não estaremos desenvolvendo escolas 
indígenas, mas sim escolas de brancos em área indígena.

N o caso da sociedade Wayana-Aparai, o controle que a FUNAI exerce sobre os 
projetos educacionais é mais formal do que atuante. Ao deixar a orientação teórica e 
prática nas mãos dos missionários, ela não é capaz de impor as suas diretrizes e 
acompanhar, em campo, todos os trabalhos que são desenvolvid os. Contudo, conversando 
com os agentes da FUNAI, nunca presenciei qualquer manifet ção de inquietação ou de 
mal com relação a esta transferência de poder, alegando continuamente que não atuavam 
mais qualiíativamente no setor de educação por falta de verba e de recurso humano. 
Assim, preenchendo os vazios deixados pelo orgão oficiai, os missionários logram ampla 
liberdade de atuação. Isto não quer dizer que em alguns momentos, a equipe de educação 
da FUNAI não assuma atitudes autoritárias no que se refere ao processo e à implantação 
de projetos - tal como vimos no caso do projeto dos vídec . para o Supletivo do Primeiro 
Grau. O controle da FUNAI neste setor, a priori, existe, e cabe em cláusula a maior 
responsabilidade, entretanto, na prática, ela acaba se sujeitando as diretrizes dos 
missionários, de longe mais preparados lingüisticamente e "etnografícamente" que os 
professores da FUNAI ou da Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Amapá, 
grande parte de baixa escolaridade, jogados em área sem qualquer preparo profissional. 
Cabe ainda ressaltar, que o isolamento social prolongado destes funcionários com relação 
ao mundo ocidental moderno, face a estrutura de trabalho vigente e às condições precárias 
a que estão sujeitos, acaba transformando, para alguns deles, as atividades religiosas numa 
forma de lazer ou meio de preencher este *vazio" social, o que aumenta a cumplicidade 
entre ambos agentes.

Além do atrelamenío das atividades educacionais às religiosas, outro ponto que 
devemos nos ater são os efeitos, sobretudo a longo prazo, da colagem do currículo oficial 
no ensino Wayana-Aparai. Disciplinas como ciência, geografia e história que poderiam se 
adeouar ao universo Wayana-Aparai, abordam questões extraídas exciusivamente do 
universo da sociedade ocidental, embora SIL e FUNAI façam a defesa do chamado 
sistema educacional "bilíngüe-bicultural". E preciso que fique claro que a educação 
indígena implica sempre num trabalho de duas línguas simultâneas: português/língua 
indígena. N o entanto, para o caso Wayana-Aparai, o emprego do termo educação bilingue 
difere segundo o contexto utilizado, seja na escola (pelos missionários), seja na vida 
cotidiana (pelos índios). Os Wayana-Aparai aprendem a falar simultaneamente as duas 
línguas do mesmo grupo lingüístíco (wayana/aparai); enquanto o português , para os que 
falam, é uma língua de comunicação e não adquirida em tenra idade, nem em uma situação 
de língua materna. Portanto, a referência, português/aparai não refere-se ao o conceito 
êmico bilingüe. Ao se elaborar um programa de educação em língua indígena, a 
preocupação primeira é a necessidade de dar uma forma escrita à língua expressa em 
tradição oral. Em princípio colabora-se com a transmissão e com a conservação de um 
património cultural que de outra forma, com o contato com a sociedade regional, correria 
o risco de se perder parcialmente ou integralmente. No entanto, às vezes, o interesse em se 
ter uma escola não é justamente para trabalhar com a língua vernácula, mas sim com a 
língua nacional, o português. Á “existência t!a escola na área Wayana-Aparai é real, porém 
a sua função, necessidade e ideologia está por ser discutida e definida.

Entretanto, quando lemos os relatórios do SIL, é assombrosa a retórica de uma 
alfabetização ingenuamente neutra, fundamentada numa visão de mundo "bicultural", onde 
são descritos elementos internos e externos à cultura e não conteúdos que possam se 
entrecruzar e que efetivamente se mesclem. Todavia, na intersecçào das três cosmologias 
(ocidental, cristã e Wayana-Aparai), assistimos a produção contínua de discursos híbridos, 
que mesclam elementos da cultura nativa e da cultura introduzida de fora, evidenciando, 

v de um lado, que toda a cultura é capaz de se moldar ao novo e reelaborar os valores
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introduzidos e, de outro, como esse processo de incorporação, pode por vezes, ameaçar a 
reprodução daqueles que fazem parte da tradição materna.

"... Então quando vollá\’amos no outro ladc onde a água é profunda, nossa canoa 
encheu, nós afundamos e quase afogamos. Talvez fosse um bicho dágua, não sei com 
certeza. Napoleão disse:
- Quem afundou nossa canoa?

Fiquei com muito medo pois Içamos completamente molhados e nossa canoa 
estava com água. Quase afundamos mas com ajuda a água saiu de novo. Foi sorte 
porque talvez não tenha dado tempo para o bicho nos morder. Isso me assustou muito. 
Acho que era para eu morrer mas não era chegada a hora pois acho que Deus fechou a 
boca do bicho para não morder..." (Jakuro Aturapoty Aparai, extraído do Livro de 
histórias, vol. 2)

Essa estória, escrita por um dos jovens que melhor domina o português, menciona o temor 
em relação aos bichos d'água, presentes nas profundezas do rio, segundo a cosmologia 
nativa que, por sua vez, é intercruzada por elementos da cosmologia cristã, isto é, a figura 
de Deus que o salva deste infortúnio. Vale assinalar que esse rapaz, de vinte anos, está 
cursando a 5a série e pretende ser pastor. Em outro depoimento seu também se nota a 
intersecção mencionada acima:

"Antigamente a gente ficava mais perto de satanaz porque tinha mais pajé. Pajé adorava 
satanaz, louvava mais satanaz. Jorokóu tá lutando contra Deus; satanaz criou os Apalai 
desde pequeno (...) A gente não precisa mais de missionários porque já  temos a 
responsabilidade de levar a palavra de Deus" (aldeia Apalai, nov/19S9).

Entretanto, a alfabetização indígena não é vista, pelos agentes educacionais da 
área, como um processo de transformação cultural, mas sim como processo onde são 
apresentados dois mundos, cabendo aos índios decidir por qual deles optar. O trabaiho de 
transcrição de narrativas míticas contadas pelos .ais jovens (vide a lista do material 
didático citada), se adequa bem à essa concepção ae ensino formal, que se preocupa em 
incorporar traços da cultura Wayana-Aparai aos moldes do saber ocidental cristão. A 
maneira como resolvem isto é trazer para o ensino formal, relatos simplificados e pobres 
de mitos, que originalmente são apenas contados pelos mais velhos e em contextos 
específicos. Como resultado assistimos a dessacraüzação deste saber, onde o sentido e 
conteúdo do texto dos mitos transcritos para os livros (usados como leitura nas salas de 
aula), se distancia sensivelmente do sentido e conteúdo do texto mítico oral. A adequação 
do ensine formal aos moldes tradicionais de ensino é uma tarefa complexa que exige de 
todos os agentes envolvidos captar, com uma agudeza cada vez maior, as expectativas do 
grupo com relação à sociedade que os envolve (ou a cultura ocidental moderna), de modo 
a por em prática a escola que o grupo elegeu, conformando-se à sua realidade cultural, 
social e histórica.

n . Na cosmologia Wayana-Aparai os Joroká são entidades que povoam todos os domínios do cosmos (mata, céu e água), 
podendo se apropriar de formas animais e humanas e, quando n3 morte dos indivíduos, se despredem do seu princípio vital, 
tendo vida própria. Os humanos vivem em perpétuo estado de vigilância e defesa contra os possíveis ataques dessas 
entidades que se, sâo capazes de causar malefícios (doenças, mortes e infortúnios), ao mesmo tempo, sâo os únicos capazes 
de restaurá-los. Assim, na concepção etiológica, se os males fatais sâo fruto, em última instancia, de sua açâo, a cura só se 
efetiva por seu intermédio, lhes sendo atribuído a ongem dos remédios existentes. Associá-los à "satanaz” ou ao "diabo" 

significa negar este seu caráter ambivalente de agressor e de curador ou protetor.



- 'v -~

D i v i s ã o  de Estudos e Pesquisa da FUNAI 
At. O t í l i a  M. Corrêa da E. Nogueira

São Paulo, 05/04/93

«

P r e z a d a  Senhora, '

D e s d e  1989 venho desenvolvendo uma pesquisa entre os 
índios Wayana-Aparai do rio Paru de Leste, ao norte do Pará 
(AI Paru de Leste e PI Tumucumaque), sob a orientação da 
Profa. Dra. Dominique Gallois, integrando o Programa de Pós- 
G r a d u a ç ã o  em Antropologia Social do Depto. de Antropologia 
da U n i v e r s i d a d e  de São Paulo.

Emb o r a  a dissertação de minha tese de mestrado, em fase 
de redação, seja na área de etnomedicina, não posso deixar 
de c o n s t a t a r  sérios problemas relacionados à educação 
formal implantada na área, concebida e dirigida pelos 
m i s s i o n á r i o s  em campo (uma missionária ligada a ALBAMA que 
presta auxílio ao trabalho desenvolvido pelo casal de 
missionários, Saliy e Edward Koehn, ligados ao SIL há mais 
de t r i n t a  a n o s ) . Preocupada com os efeitos deste sistema 
edu c a c i o n a l  para a sociedade Uayana-Aparai e, ciente de que 
a FUNAI encontra-se atualmente revendo os convênios das 
m i s s õ e s  em área indígena, encaminho c presente relatório.
Como o próprio título deste relatório indica, trata-se de 
uma p r i m e i r a  avaliação do trabalho educacional implantado na t 
área que espera ser completado com os dados linguísticos 
lev a n t a d o s  pela linguista Eliane Camargo com quem inicio uma 
p e s q u i s a  interdisciplinar - neste segundo semestre pretende- 
se r e a l i z a r  a primeira etapa desta pesquisa. '

Agr a d e c e n d o  a atenção dispensada, encontro-me à 
d i s p o s i ç ã o  para quaisquer esclarecimentos.

Âtènciosamente,

P a u l a  Morgado
Departamento de Antropologia/USP

Paula M o r g a d o ...
Rua Ita c e m a  313/apt81 
0 4 5 3 0 - 0 5 1  São Paulo - SP

L a b o r a t ó r i o  de Antropologia
Rua do Anfiteatro, 1£1 - C j . Colméia favo 10-12 
Cid a d e  Universitária - 05508-900 São Paulo - S?
T: (011) 211 0011/ Fax: (011) 815: 4272 IÍ.31Í-C Roía 41



São Paulo. 28 de outubro de 199?

Ao Prot.D r.Silvio Coelho dos Santos
Presidente da Associação 3rs.sileira de .Antropologia
Florianópolis

Prezado Senhor Presidente,

Encaminho por meio desta um documento da Dra. Eliane Biget- 
Camargo. colaboradora do programa /frsaojsj f tw S i te r â  «v t&.tt-v 

que coordeno no AZv/ntf ai? M istànâ t? ao fja f:aw ;sxit
da LrSF. Heste documento, a pesquisadora espoe detalhadamente as 
dificuldades encontradas para a realização de sua pesquisa entre os 
Aparai do Toucumaque iPará) e denuncia a interposição de servidores da 
Funai em relação a sua presença e á seu trabalho na area. indígena.

Denunciamos em particular o desrespeito á Portaria. 242 de 
15.03.93. segundo a qual cabe ao pesquisador, e não ao chefe de posto, 
expor a comunidade as intenções e o projeto de investigação c ien tifica . 
Os funcionários da Funai em Macapá e na área indígena vetaram à Eliane 
este d ire ito , intrometendo-se antecipadamente nas relações que ela  
poderia estabelecer com os índios. Para tando, apoiaram-se em boatos que 
haviam propagado anteriormente sobre o trabalho realizado por outra 
pesquisadora *do Programa. Paula Morgado. Pressionando e orientando os 
índios, obtiveram de apenas uma liderança a nâo aprovação da pesquisa de 
Eliane na aldeia do posto, onde seria imprescindível realizar a pesquisa.

Este caso nlo é isolado. Hos últimos dois anos, praticamente todos 
os pesquisadores (meus onentandos) ligados ao programa do NHII tem se 
confrontado à atitudes hóstia por parte de agentes da Funai que atuam nas 
areas indígenas do Àmapa e do norte do Pará, ligados a ADR Macapá. A 
forma como esses agentes vem se relacionando com os antropólogos pode ser 
sintetizada pela indagação do chefe de posto de Tumucumaque: "Afinal, o 
que a USP quer com os m dios? 3e vocês querem encontrar 'ima profissão 
aqui. podem ir  embora". 0 mesmo chefe de posto argumentava ainda que se 
quizessemos fazer pesquisa naquela área. teríamos que "comprar um avião" 
pera os índios. Todos nos ouvimos variantes deste argumento, que 
evidencia a to ta l incompreensão dos objetivos profissionais e das 
contribuições que etnólogos tem dado aos povos entre os quais realizam 
suas pesquisas.

Denunciamos esta relação autontaria. em radical centraste com a 
relação estabelecida, por cada um de nos. coa as comunidades que nos 
recebem e coa quem realizamos nossas pesquisas, em parceria. Õs agentes 
da Funai nlo so desrespeitam a relação construída, ha muito ou pouco
tempo, com os índios, mas se interpõem..a e la ..«  procuram ativamerite
subverte-la. Ma d a de novo. na verdade, na historia das relações entre 
Funai e antropólogos. A diferença de postura e atitudes profissionais 
entre antropoíogos "de for?' e "de dentro" 'como costumam se auto- 
c iassiii.-âr  os agentes da Funai...) merece uns destaque, espsciaimest* no 
que diz respeito* ?o teor das reiáçòes que estabelecem com os índios. Uma
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aiftrença que surge, obviaisente, dos objetivos subentendidos na reiasão: 
os de 'dentro1' manifestas toas ■? autoridade que sua posição de' "tutor", 
remunerado peio orgão esta ta l, lhes ju stifica . 0 distanciamento dos de 
tora' lhes permite construir torsas sa is  independentes e. portanto, sa is  
respeitosas, de rei acionamento. Estas diferenças básicas, se somadas è. 
diferença de formação e informação, tem consequências marcantes no modo 
como cada. uma. dessas categorias encara, a "ética" profissional aplicada a 
interação coa os índios.

Encaminho também em anexo copia de minha resposta as calunias 
formuladas, em setembro, pela prefeita de Àmapan e publicadas no .jornal 
Hc.ie Amapa fja encaminhei a ABA o dossiê completo sobre este e p i s o d i o A  
ação c ív e l está correndo, para obtenção do direito de resposta, E 
importante ressa ltar  que, se as denuncias surgiram da prefeita e de 
políticos ligados à questão mineral, esta campanha teve repercussões nas 
minhas relações c o e  agentes da Funai em Macapa, Aproveitaram a 
oportunidade da campanha - para a qual não tenho dúvidas que 
contribuiram, com boatos e subentendidos - para tentar impedir meu acesso 
à área. Embora seja evidente que as dificuldades encontradas por Eliane 
Camargo e por mim nlo tenham a mesma origem, quero deixar registrado que 
o alastramento da "fofoca" gerada por esta campanha já tem repercussões 
v is ív e is  nas relações entre pesquisadores da USP e a ADR/Macapa.

Solicitam os, portanto, o apoio da ABA, no sentido de enviar-nos 
sugestões para solucionar esta cr ise . Pedimos também que enviem 
manifestação da associação juntamente ao encaminhamento, através da ABA. 
destes documentos à Funai.

Esperamos poder contar, mais uma vez, com a colaboração da ÀEA, 
colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 
necessários.

Atenciosamente,

Dcmúé-rpeTílinn Callois 
Departamento de Antropologia 
Universidade de Sèo Paulo
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Endereço: Rua Bela Cintra 282. 45 - 01415—-Elo Paulo, 3?
Telefone residencial: 011-256 0720
fez no CTI: -,--,7--



São Paulo, 30 de outubro 1993

limo. Sr.
Presidente da Associação Brasileira de Antropologia 
Prof. Dr. Silvio Coelho dos Santos

Desde 1 9 8 9  venho realizando uma pesquisa entre os 
índios Aparai e  Wayana do rio Paru de Leste (Pará), que 
integra a preparação de uma tese de mestrada, sob a 
orientação da Profa. Dra. Dominique Gallois, que 
atualmente se encontra em fase de redação. Informada no 
primeiro semestre deste ano que a FUNAI estaria revendo 
os convênios sobre as missões em área indígena, achei 
que deveria encaminhar ao Presidente deste orgão um 
relatório sobre a atuação dos missionários na área 
Wayana-Aparai, esperando solucionar, em parceria, 
alguns dos problemas apontados1. Nesta primeira 
avaliação, dei ênfase aos aspectos ligados à educação 
formal implantada que se deve, majoritariamente, ao 
investimento, nos últimos trinta anos, dos missionários 
protestantes, ligados ao SIL e a ALBAMA . Se, porém, 
continuo aguardando uma manifestação de Brasília a 
respeito, por outro lado, este relatório teve um 
desdobramento imediato na área indígena, confirmando a 
hostilidade e  o autoritarismo da FUNAI/Macapá com 
relação aos pesquisadores que atuam nesta região. Como 
resultado, foi abafado uma ampla discussão sobre a 
questão dos missionários na área indígena Wayana- 
Aparai, invertendo-se, a situação ao me colocar contra 
o grupo e impedindo a realização de projetos ligados a 
mim. Em 04 de julho de 1993 a linguista Eliane 
Bigot Camargo, por mim convidada, iniciou sua pesquisa 
na Área Paru de Leste entre os índios Wayana 
finalizando em 15 de outubro do mesmo ano. Esta 
pesquisa integrava o projeto interdisciplinar "Educação 
Escolar Aparai: estudo etno-linguísrico" que visava o 
estudo da língua Aparai. Para viabilizá-lo, em 1992, na 
minha quarta visita à área, comuniquei ao grupo que no 
ano seguinte (em 1993) Eliane Camargo viria a campo 
para iniciar um  estudo da língua Aparai, iniciando, 
assim, pela primeira vez, um trabalho de etno- 
lingulstica na área.

Antes mesmo deste projeto ser aprovado pela 
instância competente da FUNAI, em Brasília, tratei 
sempre de manter informada à Administração da FUNAI de 
Macapá e Belém sobre a importância da realizaç ão 
deste trabalho. Tudo transcorria sem problemas até

'Em abril de 1993, encaminhei à Divisão de Estudos e Pesquisas da 
FUNAI/Brasília o relatório intitulado "Avaliação preliminar do Sistema 
educacional entre os índios Wayana-Aparai".



abril do corrente ano quando enviei uma cópia do 
r e l a t ó r i o  acima ao Administrador de Macapá, Sr. Antônio 
P e r e i r a  Neto. Este, ao invés de enviar suas críticas à 
mim, o encaminhou para os chefe de posto 'do PIN 
Tumucumaque, Sr. Moisés Mena da Silva, para que ele 
p u d e s s e  ser •'avaliado" pelo grupo. Ora, além de não me 
c o n s u l t a r  sobre o encaminhamento de um documento tão 
d e l i c a d o  à área e, pelo fato dos índios terem pouco 
a c e s s o  ao texto - já que muitos poucos dominam 
sufi c i e n t e m e n t e  o português para entender o seu 
c o n t e ú d o  - a "avaliação" acabou sendo feita pelo chefe 
de p o s t o  que, meses depois impediu também, que Eliane 
C a m a r g o  permanecesse na mesma área que venho 
trabalhando. Durante conversa telefônica com a 
a d m i n i s t r a ç  ão de Macapá fui, então informada "que 
os índios não h a v i a m  gostado nenhum um pouco do meu 
relatório, que eu os havia traído e que alguns não 
q u e r i a m  mais que retornasse à área ou de qualquer 
p e s q u i s a d o r  que falasse mal da FUNAI, FAB ou dos 
missionários". Ora, algumas questões é preciso que 
fi q u e m  claras:

1. N u n c a  omiti minha posição refratária contra a 
p r e s e n ç a  dos missionários em área, tanto para o grupo 
como p a r a  os funcionários da FUNAI;
2. C r íticas sobre os missionários para serem lidas 
p e l o s  próprios missionários e pelos índios - se isto se 
r e a l i z o u  (?) , se tornam inócuas e, mais do que isso, se 
t r a n s f o r m a m  no seu antígeno, usadas contra aquele que 
as fez;
3. Encaminhar tal relatório para a área indígena 
significa, não apenas, desrespeitar as relações 
a f e t i v a s  e históricas que ligam o grupo aos 
missionários, como impede que qualquer avaliação séria 
p o s s a  dar início.

Assim, po r  incompetência e má fé do poder local, a 
FUNAI, além de abdicar de um trabalho conjunto, impediu 
o início de uma primeira pesquisa etno-linguística na 
região, difamando o meu trabalho enquanto antropóloga e 
c r i a n d o  toda a sorte de dificuldades para a linguista 
E l i a n e  Camargo durante sua permanência em área - tal 
como a própria relata em anexo.

M a i s  uma vez o pesquisador, que trabalha em área 
indígena, serviu de bode expiatório para as sucessivas 
cr i s e s  por que passa o orgão tutor do índio, deslocando
o p r o b l e m a  e m _ f o c g _ ^ j 3 g.efaitos-da.atuação missionária
p a r a  a vida dos índios Wayana e Aparai - para a 
legi t i m i d a d e  do trabalho etnológico desenvolvido na
área, forjando intrigas entre a antropóloga e ..a
c o m u n i d a d e  que até o momento vem trabalhando num clima 
de m ú t u o  respeito. Deste modo atingiu-se o fim 
desejado: impedindo uma avaliação sobre o trabalho dos



missionários, garantiu-se, mais uma vez, a continuidade 
do status quo destes, redimindo a FUNAI dos problemas 
qu e  lhe compete solucionar e, que, nós, pesquisadores, 
pod e m o s  e temos obrigação de interferir.

Venho, portanto, solicitar, junto com Eliane 
C a m a r g o  e Dominique Gallois, que a ABA se m a n isfeste no 
s entido de sugerir formas de resolvermos esta situação 
qu e  se tornou insustentável para nós pesquisadores, 
cujos trabalhos são julgados por pessoas sem 
qualificação, pondo em risco o desenvolvimento de 
p e s q u i s a s  etnológicas e outras na área.

A t d h c i o s a m e n t e ,

Morgado Diag LcPajala Morgado Dia^ Lopes 
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social 
Depto. de Antropologia/Universidade de São Paulo

Endereço:
Rua Itacema, 313/81 
04530-051 São Paulo - SP
Laboratório de Imagem e Som em Antropologia
Rua do Anfiteatro, 181-Cj Colméia favo 10 - São Paulo- SP 
T:(011) 818 3045 /
FAX (011) 815 4272 r. 3140 rota 41
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D o.» Chefa do PIM Apalay

Ao:» Senhor Adm inistrador Regional da FUNAI «a H*c6pc«4P 

A ssunto}»  Informação ( fa z )
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Senhor Administrador,

Pelo p resen te , infioroo e V ,S s .,a  resp osta  ds s t  
t s  ds Sr« Dra DQMINIQUE TILKIN GALLQIS, s  ABA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA D£ ÂN 
TR0PCLQG1A, para «sr encaminhada ao nosso P rssidenta  da FUNAI.

Não conheco o trabalho A ntropologieo da r o f s f i í  
Dr* , que desanpenha ®«üb a tiv id a d es na tfraa Waiãpi, como tambsm a r e f s r l  
da D ra, não conheos os ín d ica  do Parque Tuauettaequti, s  nea a s  p.inhcs e& || 
v ld sd e s  qua sxarco no cargo de confiançc ds eh sfe  de p o s to , onda psestó3?*t .
a s s i s t i r  ao máximo iod as t a  regras, e d is c ip lin a  •  a conduta qua ecfca FUf 1
dação eatahal& se, que somente nós serv id ores a conheos.

Uyantfo houva a manchete no Jornal HQ3C DO h t \ k 9 Í  

ds Kaoap», sabre a r e fer id a  Dra, com o t í t u lo  *ANTR0P0L0GA KANTCH tíAJÃPI , 
NO TRABALHO ESCRAVO DE GARIhPU", só vinhemo» torncr oonhacircento d ia s epâi 
C la r o . Nlo g loriastes a u ito  a «Bf.nohct6, devida ser  bem e s c r ita  e fesna i 
uma t r ib o .  £ n®» iriaraoa gostar se em vez ds ser  um W aiãpi, fo sca  ua Ap« 
l a y ,  um t i r i o s  ou uu Waienã» P ois nossa cu ltu ra , noseo» © ostuacs, n i t  .
sa r  M tnchets de 3ernaie« 1

N&o fomos so lid á r io s  n®ra a gu e is tr ib o , e na*
r e fe r id a  Dra, pois conhecemos muito bsat o trabalho da FAB, FUNAI » t&ebãi
o tra b a lh o  que « S esrsfceris de Educação desse estado ae&á fazando por kbm 

- dosas ( oriantnntíaa) da D^s
Dom inique, a e s t s  PIN, á lea  nuwca dizs». que são alunas da r s fsr id a
p c lo g a . PORQUE? --------v. ....... _______

Eata Chefia oetoonheos tefea lsen ta  ê  P c r f c a T l a l ;  
242 ds 1 8 /0 3 /9 3 , No en ta n to , ainda cabe a e sta  C hefia der con h acisen io  9> 
a i s  aos l íd e r e s  in d íg en a s , sobre qualquer aspecto  s na In te g r a , da qual 
quat pessoa qua entra sn área indígena para p esq u isa s , fa to g sa fa s  eu usti 
d a r . P o is ,  enquanto houver Juridicamente a Lei 6001, qua d iz  sar a FUJJT 

Av Mendonça Furtado, 333 - Centra! - Fones: (096) 222-2248/222-1395 - Fax: (096) 222-1830 - Macapá-AP /
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PIN APALAY

Continuação da C»X no 30/93 Ea 01 da dezembron 93

o órgão responsável e tu to r  do índ io  b r a s i le ir o ,  ainda caba a FUMAI 
e  a nós ch efes de P ostos dar co n h ec im en to  soa l íd e z s a  ín d lg sn a s , •£  
bra qualquer e sp e c to , de qualqusr pessoa qua entra os ©eu h ab itat»

0 trabalho qua a Pesquisadora PAULA MORGADO DIAS LÜPESf • 
v a io  fa z e r  no PIN APALAY, ©onfonae a autorização do CGEP HB
92/023  da 2 5 /6 /  92, c s sina  ds pelo sntão Pruaidanta 8YDMEY FERREIRA * 
POSSUELQ, está  bara e x p l íc i t a  qua a tassme P si autorizada pata .
• c r  «SISTEMA MEDICO DOS ÍNDIOS WAlANã-APAUY DO RIO PARU DQ LESTE ■

, i

(PARÃ),  Na entanto , f o i  e s ta  s  n e t lr ia  qua e s ta  e h a fia  £ai?ia*eceu • 
aos l íd e r e s  daste PIN» E, no entanto, deoconhweo ua ®t*tS3 desuaante  
qua au torizou  a tsaeaa a pesquisar sobra a u t i l iz a ç ã o  da FUNAI,  FAB1 
E MISS0ES EVANGÉLICAS E A CANTINA DO LÍDER 3AXEH APALAY# ’ j

Esta c h e f ia , durante o tempo u a  que a r e fer id a  P síq u ico  *  
dora parw^nseau neata PIN, sempre d ei l iv r e  lib srtíad a  a t&eesa, poi»
a mesma estava autorizada pala  nossa P residência»  £ , Gata C hafla R-ãp 
sa b ia  que e nerma GSfeavu pesquisando sobre «AVALIAÇfO PRELIMINAR DO 
SISTEMA EDUCACIONAL ENTRE OS W/lIAN̂ WiPALAY? P ois a mesma psrsanacau  
quase todc o seu tempo, na A ldeia Manipurieso, enda e ã &  t a s  füsahts» * 
a gen te  da FUNAI*

Dspoia qua a mesma fo i  ambura, receb i a £«X» r9 QPQ/S-Ai/ 
ADRMAC/93 ds 1 0 /0 5 /9 3 , & q  tíocuaento ora anexo “AVALIAÇÃO PRELIMINAR 
DO SISTEMA EDUCACIONAL ENTRE OS WAlANff-APALAY*« De a u to r ia  da Aftfcrj 
pologa PAULA MORGADO DIA3 LOPES ua msrçq/95 . Na G,I 090 , a ftGSfc» • 
Adm inistrador ANTQNIO PEREIRA NETO, t o l i s ib a  para qua seúna tsdoa  
eo p rcfeasorsa  desta  PIN, para fa zsr  uma I s itu r o  dases toK&e B M li*  
S&-1Ô c o a  rigor a profundidade a devolver a op in ião  dss saoaM  ®# •  
bre o t e x to ,  por e* er ito »  E fazar um* l e i tu r a  do easaa t s x t o ,  t U  
p r in c ip a is  l íd e r e s  a r ec o lh er  tuas ep in iS ss»

E rs, ©st* c h e fia  j£  tinha dado conheaiaanto da trab a lh o  1 
d »  pesquisadora PAULA MORGADO DIAS LOPES, d® «bBtrôa oca a tu a  m &©* 
r ix sç ã o  da CGEP, so s p r in c ip a l»  l id e r e i»  Dtipnis fa la r  í efeia AVALIA* 
Ç£0 PRELIMINAR DO SISTEMA EDUCACIONAL ENTRE OS WAJAN/T«™APALAYf E 80* 
bra a vida da FUNAI, TAB, HISSÊES EVANGÉLICAS E A CANTINA DQ LÍDER* 
OAKEH APALAY? t  euldanta qua a ccmuridada «a eobreu»”A r a fs r id o  Ar* 
tro p o lo g a  não v a ie  paequiaor 'aobro i?NQft£D£ClNA‘*a Perqus f e * -
i s i s ?  Parque e Sarthor nãa d is s e  nada para n ó s , qua c ia  a sta v a  ms»  
tra in d o?  Ora» Senhor Adtainlatrsdor, goso V*Sa», ^®bo, o P in  A palay, 

fesa ©studentsa que e s tã o  oonsluindo o oagund© grau, ja  ©absa pa£ 
faât&Kanta d in tin g u ir  a qua ã Educação, Cantina do SeHsh a Et»v

Av. Mendonça Furtado, 333 - Central - Fones: (096) 222-2246/222-1395 - Fax: (096) 222-1830 - Macapá-AP
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Senhor Adm inistrador, ooao •  FUNAI poda ex p lic a r  qua conceda ' 
uraa a u to r iza ç ã o  para uma pesquisadora a ss sa  pesquisa não sa e e n c r s t i -  
za na área? Não se r ia  óbvio a pedir pareoer Juríd ico a nossa preourc •  
d aria  J u r íd ica  da FUNAI?
. . A Dra DOWINIQUE TILKIN GALLOIS, d iz  qua nos ú lt ia o a  doia c n s i

,  praticam enta todos os pesquisadores (MEUS 0RIENTANDQ3), tem ee e e r e f i^  
ta  do a a t itu d e s  h o s t is  por parte ds Agentes da FUNAI,  p r in s ip c la sn te  •  
Chefe do Tuiaucusaqua, Ora* Segundo o que eu s e i ,  durante a asinha g&cfe©# •' 
a te  hoje  v e io  somente duss pesquisadoras no Tuaueufògqus. PAULA MORGADO 
DIAS LOPES, que tev# sa esso  d ir e to  &oa ín d io s ,  s en reinht r e e id sn c ia  ,  ’ 
quando a mesma achava conveniente saborear uaa eoaidinha do brenso* 1 
Acho que ea ta  o h sfia  ea nemhum momento fa lto u  oon o resp e ito  para oca t  
mesma* Dentro do nosso padrão ds humildade, aeapre e b tia  pr&oeupadacsQ* 
t e  n o t io la a  da «sarna quando óla  se  encontrava na A ldeia Haxàpuslsaa*

Quanto •  pergunta o que é qua a USP quer cora os ín d io s?  ccg« 
pergunta são  os ín d io s  stasno qua fazem. E não ss ta  C hefia . Cerno t s n h la ,  
numea mondei pesquisadores irem embora do PIN, som os rassaoe o& nsratl •  ^  
zarem suas pesquisas* Sobre o Avião, aão os proprioe ín d ia s  qua s o l i a i »  
taa* *PQRQUE A USP NffO COMPRA UM AVlffO?", pars lo v sr  nessos ertesana& oe 
e trazerem  ee  nossas compms? E ainda faiem e sse s  pesquisadoras da USP 
quando vera para cá , elSm de não trazerem nada para a gen te , ainda is a a  
sapaço na aeronave, fo tografa  a g en te , t ir a  a gente d« roge* da pass»  
ds ©aça, come a nooaa oomida e ainda s a í  falando do FUNAI, FAB £ DAS * 
MISSÕES EVANGÉLICAS*

Quanto a é t io e  p r e f ie a ic n a l, i s s o  ou absolutenenta tsmhe e e s t é  
za qua nós serv id o res  d a  FUNAI, o tem os. Porém, eu só posso d i s c u t ir  cyi 
ta  a ssu n to  coa quem ocnhs&e ds fa to  o regulamento in tern o  e a buroara *
o ia  da FUNAI*

A FUNAI, Esamo cora recursaessecasísoa ainda não fechou a s per» 
taa* lu tam os, ©onviveaos, sofram os, a j e i t a  aq u i, a j s i t a  e l í ,  a n io  aent^  
noa para os a i  1 v ío r la  r  Uusn do não to n o s , damos ua
J e ito *  E o d ia  a d ia  v e i ©rabora*

Ora, quando chega no f in a l  do ano, tedoa dão r issd a a _ p a io s  J ü * ..
f 0 0 0 8  qua pao&SBoe raas superaraoa. Tivemos nascim ento, Edueação e o n e lu í»  
da na e s c o la ,  a «asàâsaluno* qua foram aprovados* Como târaben tlvem oa * 
vár ioa  a v iõ ea  da FAB, do Governo do Amapá, a a té  aeronaveie fr s ta d a a  ,  
para r e t ir a r  dosntea* Não a e i coao* SÓ ssbsmoa que e nuseo A tíainie**»»

dor conseguiu»
, j  '  Av.M enaonçaFurtado, 333 -Central-Fones: (096) 222-2248/222-1395- Fax: (096) 222-1830-Macapá-AP
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m i n i s t é r i o  d a  j u s t i ç a  

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MACAPÁ

PIN APALAY

Continuação ds C ;l n» 30/9J e s  Oi ds dozacbro 9 J  '•
• r

*' •
Senhor A daín istrador, ecaa V ,3a*, psds ebearvar# depa^i

da c n a lia g r  e s ta  resposta# qua esta  Chafia apesar da toda a L iderança <
in d lgsna  ta re *  assinada ® G#I# n® 041/APALAY, da Ü l / W / 9 2 ^  sbnegenda ;é
©ua p esq u isa  nossa í $ t m t  essa  sh sfi*  ainda ee solidarizou*®© §©a ' |
■aa®a ojudanda^a na qua fo i  poasitral* E ea troca di©8 0 ,  roseb© pai*  "a
vrsa © atSnieas s b la e f e s fe r a , fcssndo e s r a d it s r  qua pseaeae daoo4  r.stílt
*•# não toa  a formação p r e f ia s to n e l, ooftfGysst eâ-nhsga® © t i t u l o  da
f*do# . • ■ ! ■ • ■

. ft«e da uaa «eoiee au tanho o e r t tz a , Senho© Adaiitiatvft<t94

que não a u*a oenat* da m &  ©iítpiea igu in ofan ta#  qua oydsgui s s  <3&tiíj§©
g is*  a ca regulaiientea do ncaao arção. Enquanto houve© n© P&£s ua* " i>é
ÔOQi, qua d iz  sar a füNAX o tu tíss  do ín d io  B r a s i le ir o , C ©a © fUSIAI i© =
©iguineu eafca c h e fia  a ©uaprif a P ortaria nfl § $ 9 / 9 S ê para ex ero a i ' '*lj
©afQO da iã p  suaponeabilidàd» que cwupo# qua d s ix s s d i d© in fessa©  •
a t itu d e s  h o fè is  do e®rtsa possss© qua ve© ©epiraendar c s e ta  laca»  1 '

. Senho? Acíainistrsdo©, Sou a qua ©eu# fago © qua m  4*4
taro in aa  ©8-30  eapngado f i e l  a nação# o a sausa indígena brasil© !?*# ' vi
aa-sia aandoy faça  Jua a © elárie  qua res®b«t para e u sp r if  qualquer dotqS
«inação qua 'e Aai exigo» Doa a quem doo*# ©aja l i  qusa f o r ,  W*a BUspB#j£
todas e s  d etora in ações qua a® fora* c o n fia d a s , C os eu ©ativa? s?f*4*1^
na &3u deus?# oab® * FUNAI rs© orisntar usa ve* qu® ®®u seu cesv id ot ^
Nãa ap reo ie#  © nc« dou © d ir e i to  ds outro» órgão© nSo gonhacsde* do 03#
ao regulaooftto# ©a ju lg a r . Sedente a FUNAI # poderl julga© © ©cu ©©Sftfódtyl
dentro d*a possa» atividade© a tíontro do nooao rogulaaonto in ta ra * »  gp
^ars i e t o  s  tea o a ,  ‘‘Ij

. S e H s ita  ainda a Y ,S«,# qua ancaainh© ©st© ©
r ia  ju r íd ic a  da FUBAX es B s-esíü® , para ©aras a n a liza d o , © ca stra *  ”<
end© eatã  o ©su ©sr© ds in fo r a er  ® responder aata r fila tè r i»  da dua© Des*
to s s a  a â cs uoa oatudanta de p6c«Sroduaçãa ©« . n tropologia  B ts ia i#

S o l ic i t o  ainda e V ,5a,# ar»caminhar para ©ata PIN# *
e s i c t a i r  ds fat© « porU ria  a? 242 da ie /C 2 /S 3#  par© qua ©ata © h o fil ff#
©a to sa r  e iê n o ia  a sanheeisento* ^ = s s s s s s s

Cosa taabla# s o l i c i t o  a y , l a M ©noaainha© usa ©ópi« d f
©a C a l, a ASA« ASSDCIAÇãO SRASILEIRA PC AKTR0P0L9G2A# C3
Santa C®tas*ina# a noaaa gsapoafea na ín t s g r s  a a fa t*  *eontsaid©  â PCSí^J
SADO RA DRA ELIANE PieOT^ÇAHARCO# qua tcva tíurenta a paroantnsia da e s q w

e m  fiin.ha r sa ld a n sU  na PIN APALAY, a  apoio  da haspsdsgca © aU a*afe*gÍ* <
u i i  o ^9 i s  ©aia v i iv a i  da aas»a poder c * ir  da á r sa , ,,
« •
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è  PIN APALAY

Continuação C*X« «a 50/95 £e 01 ds Dezsafero 95

•jf
v:«

*t
i;

'* í •* *

Olheaoa m s  p«rs t r s z ,  e glo t is n a s *  Mequela d ia , r;I» z L n *>  

haaoa ws ©arwa Betíisaraento Ra fa ra á e ia , a esteva  osaprado sa Hess* 
pá, o a s  n Z &  t in h a  tr& neporte. Foi quando surgiu se Japoneses, ia  •  
c lu r iu s  ua A ntrapologe D ireto r  do Nusau e s  Têquio, qua fretem  m  

a v i la  pata  t o s a r a »  s is a  a ua neasea m atsriaia* Outra v@z a Anfcsrs* 
púlaga dn gara , sonvidada da índio a l íd e r  3okah Apalay SZAMYD DIA» 
NA, qua tewfci* fra to u  usa astoneva para t r e ia r  nuoeoa ecnfem itlusi»  
o a sd io cssn to » »  é a í ,  que «• índios pergunfc&a* Perqua as Dauteima* 
da USP, fwa f r i t a *  sersn evo ia  taabaaT

Quanta « C.X Rd B90/5AS/ADRHAG/FJ da 10*05*95, qua e nos# 
ao A d ain ictrad or dstarninou qua esta  C hafia t iv e s s e  ua asa para * 
responda*, a”a v a lla ç ã s  pselitainar de aia-fcsra sduo&oienal «atra m  

Waianã*Apalay” ,  paaaai o f ie ia la e n ta  o Padiograsa *a 097/Apaioy da 
2 9 /B i/? 3 , © a lio iian d o  pr§rr$geçfa por maia alguns d ia s  devida a 
l id a  ranga não aatarua todoa nas A ld e ia s , fees so m  ua «esasa prtfsy | 
a®r®a aa nnuentrsv»» faaandaa prsvas do su p le tiv o  na eidada de Ra* 
ospl«AP • C ecjaa &  rafa rida C«I* vaio b«a c x p i ís i t »  «b reunir t@doa 
os Profaaotr@ s e lid era n ça s para qua a problena anaiized» ,
o b tiv e  r o se  resp o sta  •  R&diegra&a n« 5Al/GAE/ADIVtAC d® 2?/Dá/Di 
CC ACORDO PT SOS AMTÜK20 PCRCIRA METO ADM/ADRMAC . *■

■sl

í

*

No d ie  0 2 / 0 & / 9 J t  ensaeinhai a C«I* «a U 2 1 / 9 Z ,  ©o Senhor * 
A d a in istra d er  Regional da FUNAI, ok tt«sspl«*AP, assinada per se ta  
C hafia ® to d o s ®* lid a r a s  das tribo» Waianõ, Apalay e T i t is » ,  SMM» , 
psndande o C .I fl* 09C/ADRMAC#

Quanto a paaqwloãdera Dra ELIANE S!G8T«€AFiARGQ, teooh i a 
C*X na 1 5 á/CA 8 /AD RI1AC/92 d# 22 /0 8 /9 2 , sneaainhando a C.I n* U i /  1 ‘
CSEP/92 d* 8 4 /0 8 /9 2 , s e PAQ3CTD DE PESQUISA LINGUÍSTICO» m  a«OSO. 
S o lic ita n d o  e *u eonhaeiasnto e er»u*noia, ©emo taehé» da Ctaunidsda : 
íttd içeno  da J u r isd içã o  d a  PIS APALAY, sobra a v ia b ilid e d s  da Lin •  
g u is ta  ELIANE SIC0T-CAMARGO, v ir  a d esen velvar  ©ua pesquisa junto* 
e e s  l id a r e s  Ap&lsy desta  PIN*

Ora, ®©aio^iMdpfl=«^aflJ(»iddl^PafifPfi* <** Adwinietraçã® Sj, 
g io n e l da FUMAI1 da fíaeapá-AP, a per tíssgsn h essr  t o t a l  a P ertce la  *
Hl 242 ds 2 8 /0 5 /9 5 *  f i s  0 qua foi datowinado na C»I 2 5 4 /SA 8 / • 
APFiHAC, dando eioneio aoa lidaras qua não aoeitaroa •  ponwiiolElEr " 
di referida PESQUISADORA, ne PIN APALAY. Conforaa a C .I, rB 641 
/92/ARALAY da 02/09/91, «nas rainha do ^ aqusla Regional, asoinada FJ 
lo  Çhofa do PIN, •  P«Ua Udarsnçaa* \

Dia
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@ PXH APALAY

M I N I S T É R I O  DA J U S T I Ç A

Continuação da C*1 n« 030/M Ca 01 da dss®:ibfo fJ

Dia 0J/D7/9I* PiBOebX o Radiogpsaa flfl da S J /07 /f
inforsando qy® s  $af®£iria LIMGUISTA «atava vinda naguela data' ps?*' i 
PI# PURU&á* ca aopanava Bandairant® ds FA8* guando'a oaeca 0hs§s«* ©sh> 
ecair.hsi a rsass atPaula ds Chafs Subaiifeuta H1SS1C3 UAIASI* qua ’ &a 
encontrava Fs§ PI# APALAY* a g v a td in d o  a íafaslda Aopenavo* cea §3 arj»* 
Gedlsaaanfcca* A í^aesa m  pediu aapliosçãea 0 pspqua n it  poderia p@i^« 
neaa* nesta PIB*, a in fcp sei qua & oosunlrada a&» tinha caeitari# ' 0
»«a potquiet ira PI# APALAY* 5 a aasaa fo i  papa a A ldeio HUUSKEKE/ PI# 
PURURÍ*- Saappt ce ia  ©hafia obtia asUoíoa da se fa c id s  Deufcoe** Â ©ceai 
ma dioea qua t s r l*  qua ca ie  da. ársa na oeneço ds «if&ubcq/PI* .

. Cono é da n&r«he@ÍRsnto da ty«Se«* e fa lta  ds soteraa ds pipa * 
fa lta  ds ©eebuatiueia ca v.sss# cês papa a fcscaüpGcta da rfcsntoa# " etl» 
f©i pcesivel* dssta chafia i»  Bequsla Aldeia feasoap 3 acaaa* 3 PI# fu* 
*u*á já ta® muito tcapo qua não taa notop da FUMA I  * Cios trafegsa • m  

eotsrsa  alugados ds ísdiea* £ a tasaa &% encontrava sa trs posta 
m  fs£a da Rinha Jurisdição# E n&qusls PI#* e x is to  ua Chafs Subaütutfl 
qus tnubla não tinha r.otot# EntSa# não o®ba a e ia  « to ta l raapeneabi •  
l id a is  qua a a sses ca sxpãs# Fix 0 qua pada* ©eao Chefs de PI# APALÂ jj 
m  aeeaa axpãs qua ou tinha gasolina p&pa candap lp  buaos*!»* gq qut ' 
00ta gaasiins eatcva estocaria papa a opsração ria patlpada ria gapifip^  
pea da Aàdaia Ratsouaash* C 00 ria fata ou tiv sss®  isos&s saeibuatiYolOf 
OU catava ©utopisatís pala FU8AI, a t  i s  busoa«laT Y*S%«* aesn» cabia» 
qua ou aão tinha ©oebuetivei#* 9 qua a opspação Mataieuapah sá fsea  1 
©omspatizada* riapsia qua V<Sa«* encaminhou e Casbuativoia ria aesfd» • 
oca s Bula da pesaasa a» 28I/SAD/93, ® da asaprio ssa  © £*I# n* 2SS/ * 
6AE/ADE«HACAP/Ç/9Jt o slie lta n d s c® Presidenta ria FUMAI* clesanta 'ri» 
risopeeaa 9490*10* pota a operação MATAWUABEH#

Ho entanto# esnher AdRinietssdsp* su euv£ eoaonilfio» que IfiSl 
ppisntou a a&ssFa (PESQUISADORA) * s trasax ooeb u stivsia  tsars aa auaa * 
pesquisas* a a aoama não quia I ís w íi  C* daaeanheçs quaiquas fcutiS i •  
pagão qua poriaeea tpcfagap coa pcoquiaadspaa @a apaa inri. gsna*

Quanto a oesess se oxpop ©a s®u palatárle*  © qua $ p«f§ usa ■ 
pessoa ip  papap r.Sa aioa do 8? índio 50^0 KUEAlíA* acha qus ® fe;3®a» • 
@©tl sxsgoronds* paio qua ou aal e ocíihog»* ' 9  'ín d tit' LU.̂ JMAf
ccaio outxo índio qu&lqusv»* » .
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© PIN APALAY

Continuação da C .I .  n» 030/93 E® 01 ds dezembro 93 •j
1

• 1

Outro f» to r  im portante, sobre •  PESQUISADORA ELIANE BICOT- j

CAMARGO, e o sou tr sb a lh o , •  que os L íderes js  tín h es  aseinedo c do -  '
cusanto C*I* n» 041/92 ds 02 /09 /9S , s qoro es tra ta  do ua doou&ento * ■
o f i c i a l  a in tsrn o  dessa  Fundação, essa  ohofia não podaria E ostrer
aaaaa o que estava © acrito# ■

Senhor A dm inistrador, a refer id a  Pesquisadora Dra ELIANE
BIGOT-CAMARGQ, d iz  em asu r e le to r io ,  para qus serva a burocracia -da'
S o l ic i ta ç ã o  de A utorização em Área, ia  o Sr MOISÉS MENA DA SILVA, f  I  .
d iz :  Gusa m S r » f i l ia  para dsseidir o trabalho ds uma pessoa? Cu seteu  ••
na á rea , a sou ou quem decido* . 4 ;

Cra, senhor Administrador, será que a refer id a  P eeq u iced a^
r a , tiesconhees a o a r t ig o  rs 198 da C on stitu ição  fe d e r a l ,  a r tig o - n®«'
18 § lfi da Lei 6001/73 e e r t ig o  n® 161 do código p en a l, que entror ©a i
área  índigana sem a au tor ização  ds FUNAI s c r ie s?  E se  entrar aqui r« t!

■ *  ' “• PIN A palay, o Chefe do PIN Prende? Sare que e re fer id a  Pesquisadora • f-j
pensa qus fou eu o dono da FUNAI?, que a io s  da einha pessoa e x is ta
V*Sa«, e eutroe sa n a is  competentes? Não sou tu qua ■ a u to r izo  paaae^
as v iraa  para o Tumucumsque* Como r e la te i  a V*Sa*, na C*Z n° 021/93 9
da 02 /08 /93  "Temes Campo para todos trabalharas em su&s pesquise*
desde qua wanhae au tor izad os •  não se envolves nas su ltu r a s  a nes
tumee dos In d ígen as, sanão . 7 gera uma p o l í t ic a  muito c o n tra s te ” ,
■ A qui, f iq a  au, o uma parta da einha fa s s il ia , separando eeXaborar.
oob todos e para o bem da to d o s , prin eip a loen te  pelo  seu trab alho” •

Agora, cabe a minha responsabilidade de chefe  de PIN, in  %

t e r f s f i r  nas m&neirae abaurdse da certo s paaquiaadarea qua quartis *
p r o ib ir  o ín d io  a te »  una een v ivsn cia  nos meios n a c io n a is , ceso  pa»’,
«x&asp.lo» A ín d ia  não poda usar batom, não pode usar o eem alta o nEa
poda aprender o português, e nes usar eaia  tatefcmente ibobetía, i

E, somo pesquisadora, poda in f i l t r a r  a funda s® suas su l •
tu r a s ,  poseo usar ta n g a s , t i r a r  a blusinha a f in a r  na aua in t in id â d e ,
de branco e oonvivar no cu ltu ra  Indígena, Acho que i s t é ,  n“c rs* *
Sha&s «ANTROPOLOGIA" •

• 8 sn h p rA d g ln lg tradorfsOOftmlvindn-dl r i t o  oob os índio© e i  •
no serv id o r  da FUNAI,  ache ebaurdo pasaoa» aastaas cased ae, qyarer 9

u s sr  Top-Lesa sq u i dentro* gomo aa a a tiv ea se  em^uma praia  n o .Exfcogjn te
Ora, ee ín d io s  andam asaim , devido sar a sua o u itu ra , Não o LdRisraeioo

No Pin Pururs, reeen teasn ta , a Comunidade s o l i c i t o u
Chefe do PIN Subatitufee MIS8IC0 WAIAMI, para qua o raeaao to sa sa a
praw idsnaia ©obra uma carta  pesquisadora qua recaíitessanta estava
usando T0P-LESS no «a io  da sua» Culturas

d o

u sa

__ _ e ®eua oostum sa,
’av. MendonçaVúrtado.^r-"cêntral - Fones: (096) 222-2248/222-1395 - Fax: (096) 222-1830 - Macapá-AP
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PIN APALAY 
Continuação da C«i n« 30/93 Ca 01 do dessabra SJ

V  *

r

l

\

■—

C o Chafa S u b s t itu to , ancsaànhau o V»Sa»* ua r s la tó r i®  a  potíiá^  
daquala Csaunidada in d íg en a , ckndo o is n s ia  ds f®taa eoorrid ea  a da •, 
iseecp a n a eb ilid a d a  ds u m  cer ta  pesquisadora qua quaria ear  uma ín d ia*  
Caso ta a b ía  nassa ç o la to r io  o cesso  ©olicifca qua V«Sa»* in fo ra a  ^  
FUNAI da B sa s llla »  sobro oa proeedieantea da ra ferid a  pesquisadora*  

Sannor Adaínioirador* telrvaz ©aja paio fa to  da nós Chafa» N 
P osto  não-» oasoc iar  a sseo s  etitu d as*  me®ao coa oa n o sso s «axss &$csu*j 
l in o *  qua soros cth&Dcdoa do Ancppstanfcaa s blasfem os» 9 s a ,  E ssas p§a •  
so a s não m tandsa ca naahus aoaartto o nos ao trabalho* qua ®s&e®aa oqui, 
para preservar ma« cu ltu ra  indígena* E não deixar qua & branco 
en sin a r  a ©ua nudez aqui dentro» Pola aqui* ha nuder* ks» ©aa t e a p e i^  
•  não é @aca nudez no taunda do branco esssndaloao* ' ' ■

?«lv*z aoje p s io  fa to  da nós hospedar eosas pseocsa  ®m n ssac  to  
e id sn o io  eaa d ir e ito  o a liso n ta g so  e tudo •  ajudar oesas pcsasaa •  
o a ír sa  da 4rea Indígena s tr ev é s  do apoio da FAB* ou FUNAI* qua isv sc® f  
s  roso do igu inarantea  b lsa fe ss*  ' J  

Senhor A d sin ietrad or, a refer id a  PESQUISADORA ELIANE ilCOTa • 
CAfíARgg* não pede d iso r  qua não hsuvra alguaa so lid a  r ia  da da por porto ^  
d seta  Chafia* tíussnta a parsanaoeia qua a eaeca teu®' Rseee PIN*. 
eosa  I  do cenhasicanto da Y»Sa«* atravaa do Radiegraaa n* 191 /âp&l®jf. t 
da Q7/XÇ/9J, qntía in fc r a a i * V«Sn»* qua a nessa tin h a  chegada jm fea 1 
PIN* a eatpva hespadada na depandencia da FUNAI* ©gun^dead® fcranapet^f 
para a ©ua ©sida» ’ ' ",

C somo a do senhasisünfeo da V»Sa»* taeisás a sa sa a  e s i i s i t s i í  9 
e sta  c h e f ia  qua o f io ia l iz s è a a  ua Radiograaa s o lic ita n d o  a ©eea AdainJj 

.tração*  qu® entraaaa eh contacto coa o Sr PAULO RESENDE ®?a S a les*  I 
e a ts  ftadiegra&a f e i  passado» Rediogstsisa n® 200/APALAY da IJ/lQ /S íI ô*
U *00*  . ' "

E a bssec s o l ic i t o u  a essa  Chefia* uma carta  do rocaoandaçãc * 
to  Sr Ssrtnfee da VARIS/SAMTAREh/PA, pera f a c i l i t a r  a ®se®a * adq ;as?if 
y©s pas@@ge» tsrea  no trecho Santaréa/Pa a Sals^/pa# &ea © paQassfltc * 
de ua chague não e sp a c ia l do Banco do B rasil*  egonoi* da Au P a u lis ta  t 
da Gidada ds São Psul©*SP*sattc •  sóp ia  da carta  ea sirixo* .

A roforida PESQUISADORA DRA ELIANE BIGQT®£AHARSO* CcXtl m  V lt
. ........ ......r—•-— ̂ -■«—-- s. —' . ' i # * i

fre ta d o  do d ia 15/10/93* qua vaio tra za r  a p esso a l do anunntro 1
in d ígen a  oa Bs IÓj * por in torned io  doota Chefia* '

i

\
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ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MACAPÁ

•  PIM APALAY
Continuação da C»l n« 030/93 £■ 01 da dsaeribfs £25

Senho* Â d n in istrad or, s o l i c i t o  ainda c ¥ * ? § ,, S d l lo i t o r  s  ,• 
ASA -  ASSOCIAÇÃO 8HASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, qua orlentw c a s l l i s t  * ') 
ceuo s&aeuladoa para quando vlnherea para a t r r «  in d ig en o , ra sp e i •  'j  
tarsa n ossa  bu^rewaolAS ao qual aoaoa ex p o itcs  poian ts a L e i ,  •  j 
r e s p e ita s  ao nossas e u ltu g a s , Qus não s i& ssnie da eeíapofcsfisis â i  j 
C hefs do P osto  «a  reosber pe«quiastíorea ns h m *  P ois e lo  e s  fndi& i' s -i
o dono do lu gar  o da te r r a , a sab e se o sn ts  a a la s ju lgareis o qua'>i 
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O Estado do  Amapá e o  N orte do Pará abri
gam  um a g ran d e  d iversidade  de cu ltu ras 
indígenas, hoje rep resen tadas p o r  oito d i
fe re n te s  e tn ia s : A para i. W avana. T iriyó, 
W aiãpi. Palikur. Gaiibi. G aiibi-M arw ono e 
K aripuna. Estes g rupos ocupam  áreas eco
lógicas variadas e suas aldeias estão distri
bu ídas em  áreas descon tínuas. No Estado 
do  Amapá, localizam -se as Terra Indígena 
Waiãpi, Area Indígena Uaçá. .Area Indígena 
G a iib i e Á rea I n d íg e n a  J u m in a , to d a s  
dem arcadas e hom ologadas. No norte  do  
P a rá , e s tã o  o P a rq u e  In d íg e n a  d o  
T um ucum aque e a .Área Indígena Paru de  
Leste, em  fase de dem arcação.
Esta diversidade não  se restringe à ocupa
ção geográfica nem  à filiação lingüística de 
c a d a  g r u p o  ( fa la n te  d e  l ín g u a s  T up i- 
G uarani, Caribe e A ruaque). mas revela di
fe re n te s  p ro ce d ê n c ia s , p e rc u rso s , m igra
ções e experiências d e  con ta tos singula
res.
Os p rim eiro s  v ia jan tes d o  sécu lo  XVII já 
m encioanavam  a ex tensa  rede de relações 
in terétn icas na região, envolvendo guerras, 
trocas com erciais e in te rcasam en tos. Tais 
relações se p ro lo n g am  até hoje e perm a
necem  responsáveis pe lo  con ta to  en tre  g ru 
pos e pela  difusão de  vários traços cu ltu 
rais com uns.
N este sen tido , p o d e  ser con tem p lado , na 
reg ião , u n  c ru zam en to  de  h istórias p a rti
culares, m arcado p o r  in tensos processos de  
fusão in tertribal que foram , p o r sua vez, o ri
en tados pelos rum os de con ta to  com  agên
cias de  intervenção.
A região rep re sen ta  um a “fron te ira” o n d e  
es tão  sen d o  co n fro n tad o s  m odelos já su 
p erad o s de desenvolv im ento  para o  am bi
en te  am azônico (pecuária, garim po, p reda
tó rio  etc.) e program as alternativos de d e 
senvolv im ento  sustentável. Este debate  e 
suas im plicações práticas atingem  direta
m en te  os povos indígenas que  estão  nesse 
con tex to , co n stru in d o  alternativas p ró p ri
as, q u e  m erecem  ser ouvidas e respe ita 
das.
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Os Wayana e Aparai estão espalhados em mais duas 
regiões com as quais o Brasil faz fronteira, a 
Guiana Francesa e o Suriname. Essas duas etnias, 
falantes de línguas caribe, sáo originárias das ba
cias Curuá, Jari e Paru, afluentes do Amazonas. 
Devido a um processo de contato intenso com 
outras etnias e povos indígenas da região, eles 
romperam as fronteiras geopolíticas, indo confi
gurar seu p róprio  espaço territorial, marcado 
ho je  pelos rios T apanohoni e Parum o no 
Suriname, alto Maroni, na Guiana Francesa, e alto 
e médio Paru de Leste, no Brasil.
No Brasil, a população soma aproximadamente 
400 indivíduos distribuídos em cerca de 19 al
deias às margens do Paru Leste, no Parque Indí
gena Tumucumaque e na Área Indígena Paru do 
Leste, ao norte do Pará, fronteira com o Amapá. 
Graças ao processo de compreensão territorial e 
de fusão social, reponsável pela formação de al
deias mistas, estes grupos passaram a ser conhe-

í n d i a  A p a r a i  f a z e n d o  b e i /u

eidos equivocadamente , na literatura como um 
único povo, os “Wayana-Aparar. Todavia, o que 
vemos é a reprodução de aldeias distintas wayana 
e aparai, assim  com o traços cu ltu ra is  
reinvindicados por cada um deles, por exemplo: 
os artefatos com maior abundância de motivos 
seriam características dos Wayana: o emprego de 
pintura nas cerâmicas rituais seria característica 
da parafernália aparai; entre os padrões sociais, 
a cremação seria um rito funerário preferencial
mente wayana, ao passo que o enterro um costu
me aparai; haveriam práticas xamánicas de ori
gem aparai distintas da wayana e assim por dian
te. no dia-a-dia, os Wayana e Aparai pensam a si 
como dois grupos étnicos.
Há cerca de 100 anos os Wayana e Aparai tem 
aprendido a conviver com vários segmentos da 
sociedade nacional, buscando garantir sua inte
gridade étnica. Hoje, as relações sáo mais inten
sas com a FUNAI, pesquisadores e com o governo 
do Estado do Amapá. Junto  a estes agentes, os 
Wayana e Aparai procuram desenvolver trabalhos 
nas áreas de saúde, educação e de desenvolvi
mento, através de estratégias complementares e 
não concorrentes. Nesta medida, o entendim en
to entre a sociedade indígena e a sociedade mo
derna envolvente resultará da cooperação, num 
ambiente de diálogo e parceria.
Este é o  novo desafio que se apresenta para os 
jovens Wayana e Aparai que em 1995 fundaram a 
PITU (Associação dos Povos Ind íg en as do 
Tumucumaque). Buscando atender as demandas 
dos povos Wayana, Aparai e Tiriyó, o que se pre
tende é uma maior autonomia na gestão dos pro
blemas que se defrontam  de longa data, como 
transporte aéreo regular à área, comercialização 
de artesanato, melhor apoio no setor de saúde e 
demarcação das terras.
Aos poucos, os grupos do Tumucumaque vêm 
aprendendo a lidar com os códigos da política 
oficial, para que possam gerir melhor suas vidas, 
ou gerir ao modo wayana e aparai o seu destino.

TIRIYÓ
Os Tiriyó sáo habitantes da região fronteiriça en
tre o norte do Brasil e o Suriname. Perfazem um a 
população de cerca de 1.700 indivíduos, dos quais 
750 vivem no Brasil. Aqui eles habitam um a área 
n a  p a r te  n o ro e s te  d o  P arq u e  In d íg en a  d o  
Tumucumaque, caracterizada p o r campos, cerra
dos, matas e m ontanhas, no norte do estado do  
Pará. Ainda hoje, o único meio de  acesso á àrea é 
o  avião, tendo em vista que não há estradas e os 
rios são muito encachoeirados.
O nom e Tiriyó é, na verdade, um  termo genéri
co que abrange vários subgrupos que hoje estão 
unidos numa só etnia . Falantes de um a língua 
Caribe, os Tiriyó viviam, até m eados deste sécu
lo, em  aldeias dispersas e relativamente autôno
mas. A partir de 1960 os Tiriyós passaram a con
viver com missionários: no  Brasil com os católi
cos e no Suriname com os Protestantes. Depois 
de chegarem a viver em um a única aldeia, atual
m ente os Tiriyó do  lado brasileiro estão distri
buídos em  12 aldeias: jun to  à base da Missão 
Franciscana, conhecida com o Missão Tiriós, vi
vem hoje cerca de 320 pessoas, incluindo Tiriyó,

Kaxuyana e Hixcariana, e nas 11 restantes, m o
ram  de 2 a 60 pessoas.
Ao contrário do que acontece em  outras áreas 
in d íg en as d o  país, n e n h u m  tip o  d e  fren d e  
extra ti vis ta, pastoril ou  agrícola avançou en tre  os 
Tiriyó e seu contato  com  o  "m undo dos brancos” 
resume-se» à convivência com  quatro missionári
os franciscanos e  alguns militares da FAB que fa
zem  vistoria na área ou  perm anecem  p o r alguns 
meses no  destacam ento da fronteira a 1 quilôm e
tro  da Missão Tiriyó.
Durante o ano, os Tiriyó dividem seu tem po en
tre as atividades tradicionais de  subsistência, pes
cando, caçando, cu idando das roças e confeccio
nando artefatos, e o  trabalho rem unerado  na 
Missão, trabalhando na carpintaria e na oficina 
mecânica ou  cu idando de búfalos, gado e car
neiros. Nos finais de  sem ana reúnem  os parentes 
e amigos para dançar, cantar e beber sakura, um a 
bebida ferm entada de  mandioca e batata roxa. Em 
dezem bro, os Tiriyó com em oram  a festa d o  jabuti 
juntam ente com  a celebração do  Natal e a passa
gem  do ano.

AQUi AMAPÁ 3
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C a c iq u e  M a ta p i  W a iã p i

Este povo  falan te de um a língua Tupi, vive 
em  am bos os lados da fron teira  en tre  o  Bra
sil e a G uiana Francesa. Alí, cerca de  750 
W aiãp i o c u p a m  o  c u r s o  a lto  d o  r io  
O iapoque. N o Amapá, são cerca de 450, dis
tribu ídos em  doze  aldeias. Algumas famílias 
Waiãpi p ro ced en tes  do  rio  Cuc vivem hoje 
no  Alto Paru d e  Leste.
N o p a n o ra m a  d a  d e v a s ta ç ã o  s o c ia l  e 
am bien ta l q u e  atinge a m aioria das áreas 
in d íg e n a s  d o  pa ís , a a tu a l s itu a ç ão  d o s 
Waiãpi no  A m apá rep resen ta  um  caso privi
legiado. Eles expu lsaram  todos os invaso
res de sua terra , que eles m esm o dem arca
ram , n um a ex tensão  de  603.000 ha e que 
foi h o m o lo g ad a  em  m aio  de  1996. H oje, 
b u scam  a lte rn a tiv as  d e  d esen v o lv im en to  
q u e  garantam  sua  au tonom ia cultural e seus 
d ire ito s  à exp lo ração  exclusiva dos recur-

sa ú d e , em  p a r t ic u la r . As in ic ia tiv a s  d e  
p ro d u ç ã o  e c o m e rc ia liz a ç ã o  fo ra m  
selecionadas inclusive com  a expectativa de 
suprir algum as dessas dem andas com  recur
sos próprios.
As alternativas econôm icas esco lh idas p e 
los Waiãpi adequaram -se às suas form as de 
organização social e política, caracterizadas 
peia  au tonom ia  dos g ru p o s  locais e  pela 
ocupação descentralizada do  seu  territó rio . 
Nos últim os anos, p rocuraram  au m en tar a 
rentabilidade de  form as de u so  e  m anejo  
da floresta que já vinham  p ra tican d o  e que 
se adaptam  à d ispersão  de suas aldeias e à 
necessidade de fiscalização p e rm a n en te  dos 
limites de  sua terra. É nesse co n tex to  que 
eles investiram, nos ú ltim os anos, na ges
tão coletiva de duas atividades: a faiscação 
de ouro aluvionar e plantios agrosilvestres. 

sos de  sua te rra . N este^p ro eesso rô ria rá iii 1 E ssas^tém ativas são com plem entares e  não
um  C onselho  d e  Aldeias, o  APINA. A expe
riência de gestão  das atividades d e  p ro d u 
ção e com ercialização em preend idas pelas 
d iferen tes aldeias p o r  p a n e  do  APINA vem 
se fo rta lecendo  significativamente nos últi
m os anos.
P re tendem  su p rir  de  m odo  cada vez m ais 
au tô n o m o  sua dependência  em ben s indus
tria lizados, ad q u irid a  na convivência com  
posto s de  assistência, que  se im plantaram  
na área nos anos 70. Por ou tro  lado, estão  
se p rep a ran d o  para assum ir atividades que 
as agências de  assistência nunca conseguem  
a te n d e r  de  m o d o  continuado: a escola  e a

4  AC-U!ÂMà PÁ

substitutivas das práticas tradicionais de  ma
nejo dos recursos naturais. Tanto o  garim po 
com o o  p lan tio  sistem ático  d e  c u p u açu  e 
pupunha nas picadas da dem arcação foram 
incorporadas ao ciclo tradicional de  ativida
des, com ritmo sazonal e escala adequada à 
autonom ia de cada g rupo  local. Este ciclo, 
inclusive, não é apenas m arcado pelas ativi
dades econômicas, mas tam bém  p o r  um a in
tensa vida- ritual. Nas festas de  caxiri, as famí
lias de várias aldeias se ree n c o n tra m  para 
com partilhar de um  acervo cu ltural que os 
Waiãpi tem  preservado e fortalecido ao lon
go desses últimos 20 anos de •contato'’.
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DO OIAPO
Os G aiibi do  O iapoque, os Karipuna, os 
Palikur e os Galibi-M arwono som am  um a 
p o p u lação  de aprox im adam ente  3.900 pes
soas d istribu ídas em  várias aldeias nas Re
servas d o  Uaçá. Gaiibi e Jum inã. Estas re 
servas, dem arcadas e hom ologadas, confi
gu ram  um a g rande  área contínua, cortada 
a o e s te  p e la  BR-156, q u e  liga M acapá a 
O iap o q u e .
Todos os g randes rios que banham  as re 
servas têm  suas nascentes d en tro  da área 
in d íg e n a .  A le s te ,  em  d ire ç ã o  ao  R io 
C assiporé  e  o O ceano  Atlântico, a paisagem  
é tip icam ente  de  savana e cam pos alagados, 
com  num erosas ilhas onde  se localizam as 
aldeias, sítios e roças. A oeste , prevalece a 
flo resta  tropical d e  terra firme, com árvo
res de  g rande p o rte  e m uitas palmeiras. As 
m o n tan h as  do  Cajari, Carupina e Tipoca se 
d estacam  nessa paisagem  plana com o m ar
cos in co n fu n d ív eis  pa ra  q uem  anda p e la  
reg ião .
Os índ ios exploram  todos esse nichos eco 
ló g ic o s , a lim e n ta n d o -se  b asicam en te  d e  
peixe, d e  farinha de  m andioca e de frutas. 
C o n fo rm e  a é p o c a  d o  ano , o  cardáp io  é 
v a riad o  com  as carnes d e  tracajá, jacaré, 
cam aleão , pássaros e animais caçados na flo
resta . A farinha de  m andioca produzida em  
e x c e sso  é  com ercia lizada  em  O iapoque , 
em  troca  de  o u tro s  produtos.
A re la çã o  desses índ ios com  a cidade d e

' • ' á . i

O iapoque n ão  é  apenas com erciais ja que  
partic ipam  ativam en te  da vida púb lica  do  
M unicípio. N o final d o s  anos 60, M anuel 
Prim o dos Santos, K aripuna. foi o  p rim eiro  
índio eleito  vereador, e a tualm ente  a Câm a
ra M un ic ipa l d a q u e la  c id a d e  tem  o seu  
nom e.
Na década d e  70, os qua tro  g rupos ind íge
nas in iciam  um  p ro c e sso  d e  o rgan ização  
política con jun ta , com  a realização anual das 
g ra n d e s  A s s e m b lé ia s  I n d íg e n a s  d o  
O iap o q u e , o n d e  d iscu tem  p ro b lem as  co 
m uns da área, tom am  decisões e encam i
nham  reivindicações às au toridades.
A grande vitória desse  p rocesso  foi a h o m o 
logação de  suas reservas, em  1992, para le
lam ente  à criação da APIO - Associação dos 
Povos Indígenas d o  O iapoque. E em  1996, 
o  Galibi-M arwono Jo ão  Neves foi e le ito  Pre
feito d o  M unicípio d o  O iapoque.
Todo esse in te rc â m b io  en tre  os g ru p o s in
dígenas e com  as popu lações não-índias da 
r e g iã o , fez  c o m  q u e  as q u a tr o  e tn ia s  
desenvolvssem  características cu ltu rais co
m uns, m as o  in ten so  co n ta to  não  apagou  
as especificidades de  cada grupo. Cada povo 
indígena do  O iapoque ap resen ta  variações 
desta  tradição cu ltu ral mais am pla, m an tém  
u m a id e n tid a d e  p ró p r ia , h is to r ic a m e n te  
constru ída , possu i um a configuração soci
al, política e religiosa específica e con tro la  
um  dos g randes rios e suas adjacências.



oc

(

Este povo  d e  cerca d e  1400 pessoas locali
za-se à m argem  do  rio  Uaçá, um a reg ião  
p lan a  e d e  savana. D esde a época  do  SPI 
(Serviço d e  Proteção aos índ ios), em  1947, 
os Gaiibi vivem concen trados em  um a ú n i
ca a ldeia, K um arum ã. Mais recen tem en te  
se fo rm ou  um a p e q u e n a  aldeia no  Km90 
da  BR-156, o n d e  funcionava um  Posto de 
Vigilância da  FUNAI. ______
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F a m í l i a  G a l ib i - M a r w o n o

São índ io s d esce n d e n te s  de várias e tn i 
Caribe e Aruake que chegaram  na região em 
épocas rem otas e estabeleceram -se com ín
dios M arw ono já há m uito  tem po  instala
dos naq u e la  área. A nrigam ente, divididos 
em g rupos familiares, ocupavam  inúm eras 
ilhas do  Alto Uaçá e reuniam -se apenas para 
as grandes festas com unitárias. Com o m os
tram  seus m itos, foram  bastante persegui
dos na época  da caça aos escravos que afe
tou  toda  a região. Hoje falam o patoá. Lem
bram  apenas de  algum as palavras das lín 
guas antigas, sendo  m uitas delas próxim as 
da fala Tiriyó.
Alimentam-se essencialm ente dos p rodu tos 
da  ro ça  e d a  p esca . P ro d u z em  g ran d e s  
q u an tid ad es  de farinha e constróem , sob 
encom enda , em barcações de alta qualida
de. Possuem  um a vida com unitária m uito 
estru tu rada  que inclui Assembléias onde  os 
assun tos im p o rtan tes  sáo d iscu tidos sobe 
o rien tação  d o  cacique e dos conselheiros e 
as tarefas executadas p o r todos.
As g rande  festas, além  do  Turé, são as de 
Santa Maria, em  agosto e de São Benedito 
na época d o  Natal.

KARIPUNA
J u m in ã  e o u t r a  n a  m a rg e m  d o  Rio 
O ia p o q u e . Seus a n te p a ssad o s  falavam  o 
Tupi co n h ec id o  com o “língua geral”, mas 
com eçaram  a u sa r  o  patoá quando  se esta
be leceram  n o  C uripi, no  início do  século  
passado .
Toda aldeia possu i um a igreja em  cujo altar 
se acotovelam  os santos padroeiros, as ban
deiras d o  Divino, o  tam bor e o cavaquinho. 
Além da “Casa da Festa”, ou  a casa com uni
tária, o n d e  fazem  danças e reuniões, deve 
haver um  te rre iro  su fic ien tem en te  am plo  
para  a rm ar o  p iro ro  (a cerca de  bam bus que 
delim ita o  p á teo  da dança), e rguer o  mas
tro  e co locar os bancos d o  Turé. Em algum  
lugar d o  vilarejo, encon tram os em  rêpou- 
so  os g randes p o tes  d e  barro  para o  p repa
ro d o  cachiri.

de beijus será ser
vida nos m aiuhis, m utirões de p lan tio  das 
roças, nas festas de  san tos padroeiros, aos 
rituais d o  Turé, e  nas sessões d e  cura, quan
do  será oferecida aos Karuãna, os seres so
b rena tu ra is  q u e  auxiliam  os pajés. O ferecer 
ritu a lm en te  o  cachiri, bem  com o o ferecer 
g randes quan tid ad es  d e  alim entos aos con
vidados nas ocasiões de  festas e encontros, 
é  um  p o n to  fundam en ta l do  m odo  de  soci
abilidade d o  povo Karipuna. Por isso. boa 
parte  d o  p ro d u to  de  suas roças é destinada 
para a realização dessas festas e rituais.

S ão  a p ro x im a d a m e n te  1300 ín d io s  q u e  
ocu p am  várias aldeias localizadas na  bacia 
d o  Rio Curipi. H á tam bém  aldeias ac lon
g o  da  estrada  BR-156, um a ju n to  ao  igarapé

6  AQUIAMAPÁ
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O Governo do Amapá apoia a consolidação e apli
cação dos direitos conquistados pelos grupos in
dígenas. expressos na Constituição Federal, e res
peita a diversidade étnica e cultural desses gru
pos na relação com a vida nacional.
As ações do goverr em atenção às demandas 
dos grupos indígenas estão presentes nas ques
tões da terra, saúde, educação escolar, atividades 

‘ econôm icas e nos esforços de organização das 
aldeias para garantir qualidade de vida.
TERRA

c
r

( <
ü _

O Governo considera legítimas as manifestações 
das sociedades indígenas contra o  decreto 1775/ 
96 que ameaça cerca de 70% das terras indígenas 
da Amazônia.
Em abril de 1996. a p residen te  da Fundação 
France Liberté e ex-primeira dam a da França, 
Danielle Miterrand, visitou o Amapá a convite da 
depu tada e primeira dama Janete Capiberibe. Na 
ocasião, M iterrand apoiou os índios contra o 
decreto  1775, e asssinou convênio para equipar 
a casa de saúde da APIO em Oiapoque. 
EDUCAÇÃO
O Núcleo de Educação Indígena (NEI) da Secre
taria de Educação coordena um  program a de edu
cação escolar indígena que resultou de levanta
m ento  junto às comunidades indígenas, suas li
deranças e seus professores. O program a foi ela
b o rado  por uma equipe interdisciplinar envol

vendo antropólogo, linguista. usk< 
tos indígenas e pedagogo.
Na Reserva indígena Uaçá estão sendo formados 
16 professores Palikur e 25 Karipuna e Gaiibi para 
o ensino bilingüe. em projeto integrado envol
vendo o NEI, a Associação dos Povos Indígenas 
do Oiapoque. a Funai e a Universidade Federal 
do Pará. O projeto inclui a coleta de histórias e 
mitos da sociedade e a elaboração de materiais 
de leitura bilingüe.
No Parque Tum ucum aque estão sendo formados 
10 professores Apalay e Wayana em cooperação 
com a GTZ alemã. E na reserva Waiapi são forma
dos 6 professores den tro  do  programa.
Em 1995 o  governo prom oveu o 1 Seminário de 
Educação Escolar Indígena e um Ciclo de Deba
tes de nivel internacional. Os eventos contaram  
com a participação de universidades da Colôm
bia. México e Equador.
A pedido das com unidades indígenas, o gover
no construiu 13 escolas nas aldeias do Vale do 
Uacá.
SAUDE
As ações de saúde chegam às aldeias através de 
convénios assinados com  as associações indíge
nas, ONGs e a Funai. O governo repassa recur
sos para as aldeias do  Parque do  Tumucumaque: 
Bona. P ururé , M ataw aré. Aramirá. Ituw asu . 
Taitetuwa. M axipurimo e Xuixuimene. e a Funai 
em prega o  d inheiro  no  transporte  aéreo dos 
índios e na aquisição de voadeiras. m otores e 
outros materiais.
O governo participa tam bém  do  projeto de apoio 
ao povo Waiãpi da Perimetral Norte nas questões 
de saúde. Esse projeto  é coordenado pelo Cen
tro de Trabalho Indigenista (CTI). uma ONG de 
apoio aos índios da região.
ATIVIDADES PRODUTIVAS
No período 95/96 o  governo investiu mais de RS 
2.3 milhões nas com unidades indígenas estim u
lando serviços e atividades produtivas nas aldei
as. A Associação dos Povos Indígénas do Oiapoque 
(APIO) desenvolveu a agricultura e a pecuária, 
bem com o o artesanato.
Os recursos foram aplicados também na constru
ção de rede hidráulica, poço artesiano e caixa 
dágua; na co m tru ção  de alojam entos para os 
índios na cidade de O iapoque: e na aquisição 
de barcos para transportar p rodutos agrícolas.
(F o n te :  R e l a tó r i o  d a s  A ç õ e s  d o  G o v e r n o  d o  E s ta d o  c m  
a p o i o  à s  d e m a n d a s  d a s  S o c i e d a d e s  I n d í g e n a s )

u
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POVOS INDÍGENAS DO AMAPÁ E NORTE DO PARÁ

Textos: Pesquisadores do Núcleo de História Indígenas e do 
Indigenismo da Universidade de São Paulo.

Capa: Desenho Waiãpi 
Fotos: Acervo Lux Vidal 
Dominique T. Gallois 

Gabriel Com inho Barbosa 
Luís Donisete Benzi G m e ia n tML̂ wa ^ a t B ^ . _ g - 

Maria Denise Fajardo G rupioni 
Paula Morgado

Artionka Manuela Góes Capiberibe 
Camilo Capiberibe

PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA 
GEA - CTI - CIMI - FUNAI



W ayana - Parque Indígena do Tumucumaque e T erra  Indígena Paru  D 'Este 

pesquisador: Eliane Cam argo

Histórico da Pesquisa

Em 1992, Paula Morgado (NHII-LISA/USP) sugeriu-me em dar início a um estudo da 

língua aparai, pertencente à família lingüística caribe, a fim de abrir caminhos para um 

trabalho interdisciplinar entre etnólogos e lingiiistas. Pensamos assim em fazer uma 

avaliçnao da questão escolar em aparai, porém para tal empreendimento, eu deveria 

conhecer a estrutura da língua. Como já vinha estudando uma outra língua indígena, o 

caxinauá, esta pertencente à família linguística pano, do ponto de vista tipológico, acatei o 

convite de forma a apreender categorias de línguas comuns expressas por mecanismos 

diferentes, como é o caso da noção aspecto-temporal e à do mediativo (ou evideníial). 
Preparei um primeiro campo, consegui apoio da ORSTOM/Paris (passagem São Paulo- 

Belém), do CELLA/CNRS-Paris (passagem Paris-São Paulo) e do NHII (material de 

pesquisa). Devidamente autorizada pela Funai-Brasília, em julho de 1993, fui até o Paru 

de Leste. Na chegada em área, fui informada que estava expulsa (pelo então chefe de 

posto M oisés Mena da Silva), fui enviada para fora do Parque do Tumucumaque, onde 

deveria realizar a minha primeira pesquisa. O chefe de Sui sui mim, Aimoré, e seu filho 

mais velho, Tadeu, propuseram-me em permanecer naquela aldeia, porém enfatizaram 

que a língua local era o wayana mesmo se havia pessoas de língua paterna aparai. Com  

mais de dez dias improdutivos, do ponto de vista do trabalho planejado, decidi comunicar 

à comunidade que iria então trabalhar com o wayana. Desde então venho desenvolvendo 

um trabalho em lingüística descritiva e divulgando a língua e cultura \\ ana através de 

congressos e publicações no Brasil e no Exterior (vide Divulgação dos trabalhos 

realizados sobre o wayana). Em 1995, fiz uma pesquisa de campo em Macapá (de 7  

semanas) e em 1996, sempre devidamente autorizada pelo CGEP, realizei uma pesquisa 

de campo na aldeia wayana de Mulei.

Venho alternando as minhas pesquisas de campo entre o caxinauá (do alto Purus, 

no Peru) e o wayana (do Paru de Leste no Brasil). Devo, no entanto, ainda este ano 

visitar os Wayana do Litani, na Guiana Francesa, dentro de um projeto do Centro de 

Estudos de Línguas Indígenas da América (CELLA-UMR7595 do CNRS/Paris). Desde

1995, em colaboração com o pesquisador Dr. Hervé Rivière (Laboratório de Civilização 

de Línguas de Tradição Oral, LACITO-CNRS), venho trabalhando cantos arcaicos 

esotéricos wayana. Esses cantos revelam uma estrutura lingüística muito próxima à língua 

aparai de hoje.
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Nas duas línguas de traDalho, abordo a tipologia lingüística enfocando, a 

morfossintaxe, sobretudo, aspectos cognitivos como os da noção do espaço e tempo 

assim como os da categoria mediativa. ,

Venho participando dos seguintes projetos de pesquisa:

(a) L ín g u a s  in d ígen as da A m azôn ia  - CAPES/COFECUB :

coordenado por Michel Launey (CELIA-UMR7595) - França 

coordenado por Marília Facó Soares (MN/UFRJ) - Brasil

(b) S o c ie d a d es  In d íg en a s  e suas F ron te iras na reg ião  S u d este  

d a s G u ian as - FAPESP

coordenado por Dominique T. Gallois e por Lux B. Vidal.

(c) G ru p o  de E stu d o s P ano - CELIA/MN

coordenado por Eliane Camargo (CELIA-UMR7595) - França 

coordenado por Marília Facó Soares (MN/UFRJ) - Brasil

Segue abaixo o depoimento enviado à presidente da Associação Brasileira de 

Antropologia (ABA), Sra. Yonne de Freitas Leite, com os anexos.
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Eliane Camargo
• Centre d'Études des Langues Indigènes d'Amérique (CELIA - UMR 7595) 
*14, rue de 1'AmiraI Mouchez
75014 - Paris / França 
camargo@ccr.jussieu.fr

• Núcleo de História Indígena e do Indigenismo (NHII-USP) 
fax:011-818 3156
camargob@hotmail.com

D E P O IM E N T O  P A R A  A

A S S O C IA Ç Ã O  B R A S IL E IR A  DE A N T R O P O L O G IA

• Resumo..................................................................................................... 2

• Descrição dos fatos em Macapá............................................................ 3

• Anexos...................................................................................................... 2 5

• Divulgação dos trabalhos realizados sobre o wayana

• Breve relato do contato com o ex-chefe do PIN Tumucumaque
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D E SC R IÇ Ã O  DOS FA TO S O C O R R ID O S EM  M A C APÁ

(resumo)

Nas páginas seguintes faço uma descrição das diferentes situações vivenciadas em 

Macapá a fim de obter argumentos justos sobre a recusa de meu ingresso em área por 

parte da comunidade. Durante todo o mês de julho, em um ritmo praticamente cotidiano, 

tive sessões de conversa com o administrador da Administração Executiva Regional de 

Macapá, Sr. José Amaro Gonçalves Lopes.

Por ordem cronológica, destaco:

• Em um primeiro momento a recusa era quase que irreversível, já que a cada conversa as 

razões e os argumentos eram diferentes.

• Em um segundo, o cacique geral, da área do rio Paru de Leste, declara que não há 

reticências nem contra à minha pessoa, nem contra à minha pesquisa. Teme o meu 

envolvimento com a pesquisadora Dominique Gallois, que, como lhe foi informado, tira 

ouro dos índios, levando garimpeiros e mineradoras para explorarem a terra deles.

• Em terceiro, uma vez o meu ingresso à Área Indígena liberado pelo cacique geral, o 

administrador não informa a Coordenadoria Geral de Estudos e Pesquisas, como deveria 

ter feito.

• Esperando mais de 15 dias, um vôo que me levasse à área, em comum acordo com o 

administrador, paguei um frete de um monomotor (R$ 1.600), e viajei com o cacique 
geral referido, esposa e filha. Após ter escutado (21/07) a possibilidade de enviar(-nos) 

para o Laranjal do Jari, onde consegue-se facilmente vôo para fretar (pelo que entendi 

esses vôos são feitos por garimpeiros), preferi agilizar o pagamento do frete. Este deve 

ser agora reembolsado pela Funai, já que eu não pude realizar a minha pesquisa.

• Permaneço apenas 48 horas em área, pois funcionários da funai (dois de Brasília e dois 

da ADR-Macapá), fazem uma reunião com lideranças indígenas sobre a minha presença

dia de minha chegada, esses funcionários passam por cima de todo um costume 

democrático lo ca l: uma reunião sobre alguém é feita com a presença da pessoa referida e 

esta tem direito à palavra. De forma autoritária, os funcionários comunicaram-me que 

'ouviram as lideranças' e que eu estava ali ilegalmente.
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• O chefe de posto, Sr. Mauro Lima, diz-me que com o gerenciamento por parte da GTz* 

Brasil para a demarcação do território, os "alemães" (sic) querem o controle das 

pesquisas realizadas na área e a minha não havia sido aprovada.

• Esse mesmo chefe de posto assim como o administrador se expressaram contra 

qualquer pesquisa por parte de pesquisadores da USP.

• Deixo Macapá no dia 4  de agosto último de madrugada. Nesse mesmo dia, segundo 

informações do CGEP-Brasília, o Presidente da Fundação assina a autorização de meu 

ingresso em área, porém apenas por um ano e não por dois como havia pedido !
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São Paulo, 15 de agosto de 1998

D E SC R IÇ Ã O  DOS FA T O S O C O R R ID O S EM  M A C A PÁ

ma Sra.
onne de Freitas Leite
esidente da Associação Brasileira de Antropologia/ABA

Venho trabalhando com a língua wayana desde 1993. Todas as vezes que 

•essei em área estava devidamente autorizada pela comunidade e pela Funai de 

silia. Em janeiro deste ano, enviei a Brasília uma outra solicitação de entrada na Terra 

gena Parque de Tumucumaque, a fim de realizar pesquisa de campo no Paru de Leste 

‘.junho e julho. Em março, a Funai de Brasília pede-me que envie uma cópia do 

to ao CNPq para avaliação científica e também o comprovante das vacinas. Tudo 

j no início de abril. Já em abril, fico sabendo que a solicitação havia sido 

nicada à ADR-Macapá para consulta à comunidade indígena. A partir de maio, 

a entrar em contato com aquela ADR para acompanhar o procedimento da consulta.

0 descrevo o processo de recusa.

Não querendo crer que os diversos motivos alegados provinham de uma atitude 

inha por parte da etnia com quem sempre mantive um bom contato, procurei 

anhar em detalhes o que estava acontecendo a fim de verificar se estaria ocorrendo

1 manipulação do processo, por parte de alguns funcionários1.

A rg u m en to s para  a recusa  do in gresso  em  A .I.

Em junho último, a ABA encaminhou um telegrama à presidência da Funai, 

informando a dificuldade de comunicação que eu vinha encontrando com a ADR-Macapá 

afim de obter a anuência da comunidade, uláma-etapa-da-procediraentode obtenção de 

autorização de entrada de pesquisadores em A.I. De abril a maio deste ano, a cada vez 

que entrava em contato com a ADR  citada, motivos diferentes eram apresentados, _ . 

invalidando sempre o anterior. Como exemplo cito alguns deles.

1 Fato ocorrido anteriormente com a antropóloga Paula Morgado que teve o seu trabalho interrompido, por ter 
sido difamada junto à comunidade Apalaí pelo então chefe de posto Moisés Mena da Silva (cf. relatório de 
Morgado, em anexo).
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Primeiro,

• todo projeto a ser desenvolvido em área wayana-aparai deve ser submetido ao CentTo 

de Cultura dos Povos Waiana e Apalai e à Apitu. Os caciques e as comunidades 

legaram o poder de análise e de decisão aos responsáveis dessas Associações;

em seguida, em junho último,

• a ADR comunicou-me que a comunidade havia negado a autorização, alegando que 

denigro a imagem do índio ficando nua na área. Isso se deu por eu ter usado (em 

1993) saia com abertura lateral, como é de uso das mulheres na área. Segundo tal 

alegação, envergonho o índio e, em particular, o cacique João Aranha, de Apalai, 

que não quer que o não índio se vista como eles;

Em um outro momento, o administrador da Funai me explicou que após consulta,

• as comunidades recusaram a minha entrada, argumentando que a comunidade não 

tem nenhum benefício da venda dos vídeos que faço;

adiantou-me ainda que

• somente o cacique geral teria ressalvas à minha pessoa.

Solicitei assim que isso me fosse comunicado por escrito. A espera pelo fax foi 

longa, por sinal esse nunca chegou. Obtive uma cópia só no dia lo  de julho quando 

encontrei pela primeira vez o administrador da ADR-Macapá, Sr. José Amaro Gonçalves 

Lopes. O documento apresentado não indica todos os motivos pelos quais a minha 

solicitação era recusada, confira o trecho extraído (anexo 1):

“Com a criação do Centro de Cultura Waiana!Apalai, as lideranças das comunidades em 

questão estão, sistematicamente, se negando a receber pesquisadores. O motivo alegado por 

eles. É que diversas pesquisas foram feitas na área, sendo que algumas tiveran reiorno 

financeiro para os pesquisadores, sem que as comunidades tivessem sido beneficiadas com 

isso";

“Ocacique João Aranha, o mais antigo das comunidades, havia alegado motivos pessoais 

para a negativa.”

Com entários

Primeiro, não sei o que entendem por “nua”, pois a pedido da comunidade Sui sui 

miin (ou Xuixuimene), passei a usar a saia feminina durante a permanência na aldeia em 

1993V Foi somente naquele ano e naquela aldeia. É difícil imaginar que o  cacique João 2

2Em 1993, fui ao Paru D’Este iniciar um estudo da língua aparai, porém o chefe de posto, Moisés Mena da Silva, 
que jamais escondeu não apreciar os pesquisadores da USP', a antropóloga Dominique Gallois e o CTI (Centro de 
Trabalho Indigenista0; obrigou-me a sair da área, enviando-me para fora do território Indígena. No entanto, fui 
acolhida na comunidade de Xuixuimene. pelas lideranças locais, a pedido de um funcionáno-contratado da Funai 
para tirar madeira, que segundo seu depoimento 'fiquei com dó do que estavam fazendo com você, queriam te
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Aranha tenha sentido constrangimento em me ver assim, já que vive há 8 horas de lá de I 

barco a motor grande e nunca me viu nesse traje3.□

Segundo, é de causar surpresa que chefes tradicionais de duas etnias (a apalai e a 

wayana), de comum acordo, deleguem poderes a duas associações, sendo que uma é 

chefiada por um Aparai, Cecília Jaké, e o outro por um Waiãpi, Missico, (de pai 

wayana). Essa situação é um fato novo que não corresponde à postura tradicional da 

organização social que rege o grupo.

Em julho de 98, conversando com a presidente do recém criado Centro de Cultura, 

Cecília Jaké, esta expôs-me o interesse do Centro em que todos os pesquisadores 

colaborem com o acervo cultural caribe dessa região (Aparai, Tiriyó e Wayana). No que 

me tange, informou-me que a comunidade, conhecendo o meu trabalho, estava de acordo 

com a continuidade do mesmo. A  única voz contra teria sido efetivamente a de João 

Aranha. Este cacique posicionou-se contra somente após a comunidade ter passado um 

rádio permitindo a minha entrada em área, como assinalado acima. Isto é, não houve uma 

segunda reunião na qual uma nova discussão apontasse para uma recusa do cacique. 

Enfatizei a minha surpresa ao saber que João Aranha, com quem tenho bom contato e 

quem sempre tão bem me recebeu em sua aldeia, apresentasse ressalvas quanto à minha 

pessoa.
Posteriormente, soube que unicamente a aldeia Apalai estava sendo tomada como 

ponto de referência para a consulta sobre minha pesquisa, e que esta havia aceito a minha 

solicitação, informando a decisão à ADR por radiograma. Porém, no mesmo dia, horas 

mais tarde, um outro rádio anulava o anterior. Segundo informações de vários Wayana e 

Apalai, essa nova decisão foi tomada a posteriori sem a comunidade ser consultada. 

Segundo alguns funcionários da própria Fundação, isso aconteceu após conversa com o 

chefe de posto local, Sr. Mauro Lima, com os moradores da aldeia Apalai4.

mandar para a aldeia dos Waiãpi, lá em baixo ou então para o garimpo Anatum, e daí você teria dificuldades para 
sair de lá.’ (sic , Aldeei Jorge, Xuixuimene, 5 de julho 1993). Em uma aldeia tradicional wayana encontrei 
dificuldades em dar início ao aprendizado do aparai, quando anunciei que iria então estudar o wayana, a língua 
local, a decisão foi tão bem acolhida, pois seria a primeira vez que, nessq área, a língua desse território 
tradicionalmente wayana estaria sendo valorizada, enquanto objeto de pesquisa. A comunidade decidiu assim

mulheres da aldeia para participar da festa e assim continuar durante a minha permanência na área, visto que iria 
me dedicar ao aprendizado da língua local. Nas demais estadias e nas outras aldeias sempre usei uma blusa, porém
juntamente com a saia feminina wélii kamisan. ___ __________________ _____________ _____________
3Por sinal, segundo Aimoré Wayana e posteriofmente 0 próprio João Aranha (Tuarinke Wayana), íódò ~ " 
pesquisador se sentia a vontade para se vestir como o costume local. Com a vinda de Sr. Moisés Mena da Silva, 
esse não quis mais que tais hábitos continuassem, argumentando que somos branco(s) e não podemos nos 
‘misturar'.
40  chefe de posto do PIN Pururé, Henrique Barbosa, que tem um excelente relacionamento na área e é bastante 
respeitado pelos Wayana e Aparai informalmente disse-me que "Mauro Lima não queria a minha presença pela 
área e que, no dia 22/07, havia ligado para Barbosa dizendo que faria tudo para ir à área e me tirar de lá..” (sic). O 
Sr. Barbaso sempre apoiou a minha pesquisa e o meu ingresso em A.I.
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Por fim, um cacique geral foi eleito. Deve ser de interesse, para alguns 

funcionários da referida Fundação, eleger agora um cacique geral, já que esta categoria 

social não faz parte da organização política do grupo ! Fiquei surpresa ao saber que este 

cacique é considerado cacique geral. Entre 1993 e 1996, cada comunidade tinha o seu 

chefe, como de costume entre os povos Caribe, e os dois PINs estavam localizados onde 

os chefes são idosos: João Aranha do PIN Apalai e Aimoré do PIN Pururé. Nunca havia 

ouvido falar de cacique geral e nem que a pessoa designada havia reconquistado 

autoridade tradicional na sua aldeia, formada por diversos núcleos (Vitorino pala, João 

Aranha pala, Mikita pala, Jaké pata, Aleman pala, Funai pala), cada um com o seu chefe. 

João Aranha é Wayana, e Jaké é Aparai5. Tem-se aqui duas facções importantes: o 

primeiro é considerado tradicional e sem força política, o segundo não é tradicional mas 

detém de muita influência econômica (retomo mais adiante a essa questão).

Essas foram as “ressalvas pessoais” contra mim, o motivo chave que fechou o 

assunto. E para a minha grande surpresa que nunca peguei em uma câmera de vídeo, 

estava vendendo os vídeos que faço em área (como insinuou o adminstrador em uma 

conversa telefônica) e vendendo livros sobre os Wayana (como me acusou o chefe de 

posto, Sr.Lima). Esses argumentos sem embasamento são de difícil controle, apesar de 

nossa pouca presença, conhecemos inexoravelmente melhor o grupo que os funcionários 

que vivem in loco. E são esses últimos que difamam o nosso nome e o nosso trabalho, 

por falta total de conhecimento do significado de 'fazer pesquisa' e de 'o que é uma 

pesquisa'. É uma pena, mas a riqueza étnica do Brasil convive, muitas vezes contra a 

vontade, com pessoas que não tem a menor qualificação para entendê-la. Trata-se da 

maior parte do quadro de funcionários da Fundação das Administrações Regionais!

C onflito político local tenta boquear pesquisas
No início de julho, conversando com o administrador, soube que tai ressalvas 

resultariam do meu contato com o trabalho de Dominique Gallois, do trabalho que esta 

desenvolve junto ao CTI e da suposta exploração de minério por esta ONG na área 

indígena waiãpi. Expus-lhe que, de fato, conheço a antropóloga citada, porém não 

desenvolvo nenhum trabalho ligado ao CTI, nem com o grupo waiãpi, mas participo de 

um projeto temático sobre 'As Sociedades Indígenas da região'. O referido 

administrador, porém, excitado com a questão “Dominique”, não conseguia não falar de 

^outra coisa a não ser: Dominique, CTI, índio waiãpi, Tisako Waiãpi, APINA, 

Governador Capiberibe, Deputada Janete Capiberibe, USP. Mencionou ainda 'pseudo

.......—..........  spe* s p  m -------  ãassaaa iw i iy 11̂

5Na língua um iipaiakem 'chefe local de seu núcleo familiar', umítín 'fundador da aldeia' (consequentemente o 
chefe político da aldeia). A expressão 'cacique geral' deve ser derivada de umitin. Mas isso não significa 'cacique 
geral' detentor da palavra de toda uma região. Isso é invenção quando é da conveniência da Fundação.

O
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pesquisas' na área de etno-medicina; Pedindo esclarecimento, informou-me que u 

japonês esteve na área coletando folhas para análise de laboratório6.

Mesmo lembrando-lhe por diversas vezes que eu me encontrava naquela sala para 

falar do meu problema e não do que acontece em área waiãpi, o mesmo não conseguia se 

concentrar apenas no meu 'problema'. Por várias vezes, insinuou que a USP quer 

monopolizar as pesquisas na região (enviando alunos), mas considera que as 

comunidades indígenas da Região não precisam disso por disporem de pessoas 

capacitadas na UNIFAP e na UFPa. Penso que a política está mais voltada para o conflito 

surgido em tomo da pesquisadora Dominique e algumas instituições no Amapá, e que o 

'ataque' à U SP seja um reflexo disso. Sr. Lopes aponta o governo Capiberibe como 

responsável pela falta de valorização dos profissionais da região, preferindo os da USP. 

Aos índios enfatiza que

“nós pesquisadores e os da USP não conhecemos a realidade local por virmos 

ocasionalmente à área e que eles, os índios, deveriam estar assistidos por pessoas da 

região” (sic),

como declarou aos Tiriyós em uma reunião no dia 31/07. Expliquei que não discordava 

da capacidade dos pesquisadores locais, porém, disse-lhe que todo cidadão brasileiro tem 

direito de escolha de uma área de trabalho de pesquisa, não havendo setorização em 

nenhum ramo e nem entre instituições. Nas diferentes conversas que tivemos, a questão 

era 'presente'.

Se um dos fatores da recusa for o retomo financeiro das pesquisas às 

comunidades, gostaria de apontar que não tenho conhecimento de nenhum colega que 

tenha conseguido viver da venda da sua pesquisa. Não discordo que haja fotos 

publicadas, vídeos realizados, livros publicados sobre os ameríndios. Mas parece que 

funcionários dessa Fundação não estão informados da baixa rentabilidade desses 

produtos. E, para citar o caso waiãpi, o lucro é revertido à comunidade com a compra de 

materiais de vídeos (como os que tem na própria Apina, e os disponíveis nas aldeias, que 

entram no projeto: Vídeos nas Aldeias)7. Pelo que eu saiba, nenhum pesquisador com 

quem tenho contato, obteve retomo financeiro de suas pesquisas na área do 

Tumucumaque (Daniel Schoepf, Lúcia Van Velthem, Paula Morgado, Gabriel Barbosa 

nem eu mesma). ------ .......----------------- aa— — — u ■ —--------

6Pedi esclarecimento, pois a colega Paula Morgado que iniciou um trabalho em etnomedicina (procurava abordar 
a cosmologia aparai através da noção da cura farmacopéica), teve este estudo interrc npido por desentendimento 
provocado por Moisés Mena da Silva.
'  Conversando com o administrador sobre isso, ele alegou que a colega antropóloga Dominique Gallois faz 
vídeos e os vende sem que a comunidade receba nada em troca. O administrador evocou o alto preço desses 
vídeos, sem que a comunidade Waiãpi tenha participação no lucro. Parece-me que o administrador está ou mal 
informado ou mal intencionado !

Camargo relatório - ABA 8



Voltando à questão do meu ingresso ao Paru, perguntei ao administrador por que 

o Aimoré, chefe de Suisui mi'in, para onde eu iria, não havia em nenhum momento sido 

consultado sobre a minha solicitação de ingresso em A.I., já que trabalho com ele desde 

1993, e no projeto havia mencionado a intenção de trabalhar com ele (assim como com 

Sapatoli', Araibá e João Aranha, porém a maior permanência seria na aldeia do Aimoré). 

A resposta foi incisiva:

João Aranha é o cacique geral e não posso passar pela decisão dele. Além do mais precisa 

passar pela área dele. Não me crie problemas !

Por um lado, insistia em dizer que não dava para entender o procedimento de 

consulta deles. Como é que consultam apenas uma área, sabendo que iria para outra? 

Continuava firme em dizer que a resposta dessa consulta não me satisfazia, por conhecer 

os índios e saber o quanto eles são manipulados e por temerem as 'as palavras fortes dos 

chefes de posto* dizem sim a qualquer coisa que possa pô-los em dificuldade de 

comunicação com o exterior8. Por outro, não via impecilhos para ir diretamente a Suisui 

miin, visto que uma pista de pouso foi inaugurada recentemente por Ribamar Quintas 

(administrador anterior). Logo, a passagem por Apalai é desnecessária, principalmente no 

verão e a pista está seca.

Encontro com João Aranha em Macapá
Na semana de 6/07, João Aranha veio a Macapá e tive a possibilidade de saber 

que, na realidade, ele não tem prerrogativas quanto à minha pessoa, nem à minha 

pesquisa. Na ocasião, esclareceu-me que foi instruído, assim como os demais membros 

de sua comunidade, a não me deixar entrar em área pelo fato de eu trabalhar com a D. 

Gallois e com o CTI. Propus assim uma conversa a três, que se realizou no dia 10/07, na 

qual o cacique autorizou, de comum acordo com o administrador, o meu ingresso na 

área, declarando:

A Eliane Camargo pode entrar na área, pode trabalhar na área, lá no Apalai, no Mulei, no 

Suisui mun (...) por toda parte onde quiser pode trabalhar (sic).

Papo fiado
——  Desde então tentei entrar em contato com a Coordenadoria Geral de Estudos e

Pesquisas (CGEP) da Funai de Brasília afim de saber como proceder. Somente no dia 

20/07 consegui comunicar a esse departamento que a única peça pendente para o  meu

8Primeiro é interessante lembrar que o tom da voz grossa e alta' e muitas vezes da 'corpul ência' de certos 
funcionários (como a postura austera e imponente de Moisés Mena da Silva e de Mauro Lima no falar) dá medo 
nos índios que acreditam que a voz alta faz mal à alma deles, e que a “voz alta tem o poder de matar" ! Essas 
nuanças culturais jamais foram percebidas pelos funcionários que jamais se interessam pelo 'saber e pensar 
local'! Segundo, a área do Paru de Leste é de difícil acesso. Dependem exclusivamente dos aviões da FAB ou 
fretados pela Funai (que trabalha diretamente com Geraldo. Gaúcho e Rio Norte).
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ingresso estava resolvida. Entretanto, sabia de antemão que nenhum comunicado a este 

respeito havia sido feito da parte da ADR-Macapá, já que havia reforçado ao 

administrador a importância de eu ter em mãos uma autorização, mesmo que informal 

esperando que a legal saísse. Este argüia que os procedimentos legais estavam sendo 

feitos e que eu poderia viajar tranqüila!

Como estava esperando transporte para a área, juntamente com o cacique, desde o 

dia 14/07, no dia 20, o administrador comunicou-me ter informado ao CGEP o desfecho 

do impasse e que eu estaria viajando na quarta-feira dia 22/07. Data na qual estaria 

recebendo um fax de autorização de ingresso na área, segundo informações obtidas da 

própria CGEP, pois ao serem informados por telefone que o impasse havia sido 

revertido, a Coordenadoria referida esperava um ofício do Administrador no qual 

indicasse a mudança de situação (anexo 2). Coincidentemente naquele mesmo dia (20/07) 

havia entrado em contato com a CGEP que informou-me ter tido contato com a ADR- 

Macapá a fim de ter um posição sobre a situação do meu ingresso ou não em A.I. 

Pessoalmente, não entendi o porque dessa ADR não ter comunicado a Sra. Baiocchi 

anteriormente a decisão de acordo tomada já há mais de 10 dias !

Desenlace e viagem  à vista
Na quarta, dia 22/07, segui viagem para Apalai juntamente com o cacique João 

Aranha, esposa e filha caçula.

Depois de tantos dias à espera desta viagem, senti que não poderia ir a campo e 

passar apenas uma semana, já que havia um compromisso no exterior a partir de lo  de 

agosto e o início de um curso no dia 17/08. Adiei esses compromissos, podendo assim 

desfrutar de um mês de trabalho de campo.

Desencontros de trabalho
Vale mencionar que no dia Io de julho, ao conversar com o Administrador, disse- 

lhe que precisaria trabalhar enquanto estivesse em Macapá. Visto que não trabalho só com 

um informante (, nem com questionário) e que necessito observar a interação discursiva 

entre os falantes da língua wayana, propunha que convidasse e trouxesse ao menos duas 

pessoas para que passassem alguns dias comigo, ficando por minha conta as despesas. 

Isso não ocorreu. Pude trabalhar apenas um dia com um rapaz que regressaria à área no

com seus
afazeres de cacique na cidade. Durante o tempo passado em Macapá não consegui 

dedicar-me ao trabalho, primeiro pela dificuldade em organizar seções de trabalho com-os 

poucos Wayana que se encontravam na cidade (marcávamos encontro, mas sempre havia 

um imprevisto que surgia como ‘almoçar na casa de tal funcionário, arrumar o artesanato 

na Apitu...’), segundo pela fadiga emocional.
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Encontros com os chefes de posto do rio P aru  de Leste
Paralelo a essas conversas com o administrador, tive a oportunidade de encontrar 

o chefe de posto dp PIN Pururé, Sr. Henrique Barbosa, e o do PIN do Tumucumaque, 

Sr. Mauro Lima. O primeiro, que há 4  anos atua em Sui sui miin confirmou que os rádios 

sobre o meu ingresso nunca foram até ao seu PIN. A consulta sobre o meu ingresso foi 

feita somente em Apalai, local onde não uso trabalhar. Já de Paris, em junho, havia dito 

ao administrador que estava levando um material de trabalho de linguagem arcaica e por 

isso iria preferir trabalhar com Aimoré, pessoa com quem trabalho e detém o 

conhecimento do kalau. Gostaria assim de saber se no Brasil há território cuja passagem 

de uma área a outra seja proibida. Se há uma nova lei referindo-se a isso, eu desconheço !

Sr. M auro Lima: chefe de posto do PIN do Tum ucum aque
Porém a grande surpresa foi o contato com o Sr. Mauro Lima que ao ser me 

apresentado, na semana de 6 a 10/07, de forma seca e austera dirigiu-se a mim nos 

seguintes term os:

Primeiro perguntou-me:

“Qual é a ligação da senhora com a USP ?”

Em seguida foi dizendo que, como todo antropólogo,

eu fui lá (na área) coletei material fiz tese, publiquei e ganho em cima dessa venda e nada 

para os índios, que a gente só sabe tirar.

Comentou ainda o fato de queremos nos passar por índios sendo que somos 

brancos (referia-se ao fato de que em 1993, a pedido da comunidade, eu usei as saias 

com uma abertura lateral como as mulheres wayana) e que nem na demarcação fizemos 

algo. Completando que “eu me intrometo em assuntos políticos internos da comunidade e 

sou amoral por andar desrespeitosamente nua na A.I!”

Vocês não dão retomo de nenhum dos benefícios que têm em cima do material dos índios 

que vendem, esses antropólogos não fazem nada em troca para as comunidades.

Mas o que é esse interrogatório ? Será que agora a Funai tem delegados para a 

defesa dos índios? E será que agora há tantos pesquisadores temerosos para o bem estar 

dos índios ? Pois, sempre fui à área com uma autorização, fornecendo toda a papelada 

requerida pelo CGEP. Desta vez, em função de compromissos profissionais, estava 

disponível apenas no mês de julho para fazer tal pesquisa. Visto isto, desde abril último., 

comecei a entrar em contato com a ADR-Macapá, por estar informada que esta estava 

desde a administração anterior dificultando a entrada de pesquisadores em área. Precisei 

reagir as essas acusações.
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Primeiro, é inadmissível alguém apontar a ligação de um aluno, professor, pesquisador, à 

instituição acadêmica como se fosse algo quase que subversivo (bem, Lima9 é respeitado 

como militar !). Em seguida, já fiz uma tese, mas não com o material wayana. O único 

livro publicado trata-se de uma abordagem preliminar do léxico e expressões wayana 

sobre doenças, dores, corpo humano; trabalho, como indica a introdução deste, feito a 

pedido da comunidade10 11). Argumentei que na demarcação, ao menos os primeiros 

momentos da identificação, a antropóloga Lúcia Van Velthem havia sido uma pessoa 

importante nas negociações. Para isso há documentos até no Diário Oficial.

Quis ainda saber qual era a relação que tenho com a Sra. Dominique e os 

garimpeiros...

48 horas em Apalai
Após essa descrição, passaremos aos acontecimentos ocorridos entre os dias 22 e

24/07.

A o chegarmos em Apalai, eu me dirigi, como todas as outras vezes, com os meus 

pertences à casa de Marieta. O cacique avisou-me que às 17horas faria uma reunião no 

tukusipanu  para a qual estava convidada a participar. Nessa reunião, ele deveria 

conversar com a comunidade sobre a vinda de dois funcionários da Funai de Brasília para 

uma reunião, como me foi informado em Macapá, sobre a ‘questão do garimpo em 

atividade em Santa Clara’. Como o cacique João Aranha era a única pessoa que era contra 

ao meu ingresso em A.I. ele deveria expôr à comunidade o porquê da minha presença ali 

e sobre o trabalho que deveria desenvolver, adiantando ainda que iria a Suisui miin. Foi o 

que de fato ocorreu. João Aranha comunicou que havíamos conversado bastante e 

também com o administrador e que eu iria passar um mês na aldeia do Aimoré. Em 

seguida pediu para eu falar sobre o que deveria fazer durante este um mês.

• Relembrei um pouco o meu trabalho e expus ainda um projeto de colaboração 

com a escola indígena local, em fase de acertos com o NEI/AP e com o Centro 

de Cultura.

• Deveria organizar até outubro próximo alguns dos textos em língua wayana, 

aparai e suas traduções em português como material de leitura escolar. Para 

isso, mostraria o material disposto aos professores a fim de que discutíssemos 

a melhor forma de apresentá-los: monolingüe, bilingue, com ou sem 

desenhos, quem os faria: as mulheres, detentoras dos desenhos corporais' õs 

professores...

.Antigo funcionário da FAB e posteriormente da Procuradoria. Foi chamado como funcionário-contratado da 
Fundação na administração de Ribamar Quintas. Sua remoção para a área waiãpi estava (até julho) cogitada, a fim 
de ocupar a chefia de posto na aldeia Aramirã.
10Esta publicação (pela Humamtas) não está a venda e sim à distribuição gratuita em área e em bibliotecas.
11 Casa de reuniões.
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• Deveria ainda ajudá-los na expressão oral do português. Mostraria o boneco

! do “guia de saúde” a ser distribuído em todos os postos e aos monitores de
saúde. .

• Faria algumas verificações sobre o material já conhecido e por fim coletaria 

um novo para novas análises.

: r
ç  Em clima tranqüilo, muitos vieram conversar comigo pedindo notícias de

praticamente de todos os pesquisadores que já conheceram.

No dia seguinte, chegou o pessoal da Funai de Brasília juntamente com o Sr. 

DQson Marinho da ADR-Macapá, e ligado ao INCRA, e o chefe de Posto do Apalai, Sr. 

' Mauro Lima.
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Já no meio da tarde (23/07), o Sr. Mauro Lima veio me dizer que havia surgido 

alguns problemas quanto a minha permanência em área, que eu não poderia ficar porque 

há uns dias atrás (4 e 5/07) houve uma reunião com uns “alemães e americanos” que vão 

dar dinheiro para a área (demarcação) e não querem qualquer tipo de pesquisa lá, querem 

saber que tipo de pesquisa está sendo feita lá. Adicionou ainda que em Macapá conversei 

e convenci João Aranha a autorizar a minha entrada em A.I e além do mais não havia 

nenhum rádio informando a comunidade da minha chegada (ou seja ele não havia sido 

oficialmente comunicado) e essa decisão não havia sido coletiva.

Argüi que, em Macapá, havia conversado com o Administrador e, na véspera 

(22/07), com a comunidade. Essa vinda era do conhecimento da ADR-Macapá e do 

CGEP de Brasília, pois, pelo que fui informada, o administrador havia comunicado, por 

telefone, à coordenadoria referida sobre a minha ida à área. E como eu estava com pouco 

tempo, eu iria na frente com o cacique e Sr. Amaro Lopes tomaria as devidas 

providências para a minha regularização. Pedi-lhe um papel no qual ele explicitasse tudo 

isso, mas uma vez mais fez-me sinal como se eu não confiasse nele. Deixei a situação 

rolar. Tudo realmente é feito de 'boca' o que é uma armadilha para nós. Esse é de 

qualquer forma o 'jeito' de muito dos funcionamentos da Fundação: o que lhe é de 

interesse faz com afinco, o que não lhe é de interesse enrola e enrola e enrola... Como 

tudo fica de boca, a nossa palavra em seguida não tem valor, pois nada comprova. Se não 

riVé§sèMÒs'escriípulòs poderiamos gravar cada sessão de conversa que temos com os 

funcionários e daí teríamos belas surpresas...!

Voltando à conversa com ó Sr. Lima, tentei explicar-lhe que estava 'sem a 

autorização, mas que essa era do conhecimento do \dministrador (seu superior) e de 

alguns funcionários do CGEP; a legalização da minha permanência estava em 

procedimento e esta deveria chegar em breve. Eu não me sentia irregular na área, visto

U
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que já conhecia todos e que todos conhecem o meu trabalho, além do mais estava também ^  

ali para mostrar alguns dos resultados das análises dos estudos elaborados com o material 

coletado anteriormente.

Sem querer me ouvir, dizia constantemente que 'sentia muito, mas eu teria de 

deixar a área. Retorqui que se ele insistisse que eu havia armado um jogo com o cacique 
geral, eu queria assim conversar novamente com a comunidade. Sr. Lima ficou de me 

avisar quando fossem discutir o meu problema.

A tardezinha, veio não para me chamar, mas para informar que :

L: Dona Eliane para o melhor conforto da senhora, tire essa rede daí que eu vou ajeitar um 

lugar para a senhora na escola !

E: O quê? me pôr na escola?

L: ... dona Eliane a senhora não pode ficar aqui, n,,o pode se misturar com os índios, a 

senhora é branca e isso não pode.

E: Mas desde quando isso não pode, faz dez anos que ando em aldeia e sempre fiquei na casa 

dos índios com eles?

L: Não a senhora sabe são orientaçõs que tenho!

E: Mas quem está lhe dando esse tipo de orientação, diga-me em que artigo das leis da 

Funai posso encontrar esse tópico : branco não pode ficar com índio para não se 

misturar. Diga-me quem é que lhe falou isso que gostarei de ouvir tal aberração 

pessoalmente.

Nada respondeu e de repente com pressa disse que voltaria a falar comigo. Só apareceu 

no dia seguinte avisando-me que eu deixaria a A.I. por estar ilegal.

Boatos de aldeia
Uma mudança de situação era prevista, pois na noite anterior algumas pessoas 

vieram me perguntar quanto eu ganhava por fotos e histórias dos velhos vendidas. Isso 

indica armação. Outras pessoas me diziam “você vai retomar amanhã para Macapá”. 

Perguntava:

E: Quem est- falando isso?

Resp : O pessoal aí.

E  Que pessoal é esse? —  .... . .............. ............ .

Resp: Esse que tá aí.

Fui falar com o cacique João Aranha que assegurou de tudo estar bem:

“Eu falei na reunião que eu te trouxe e que tudo está bem, amanhã você viaja com Aimoré 

(que se encontrava em Apalai, para essa ocasião).
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O velho cacique de Suisui miin confirma as palavras de João Aranha, dizendo que 

as 14:00 horas desceríamos o rio ... .

Conversa com o Sr. P rocurador da Funai e outros funcionários
Juntamente com os funcionários da Funai (Múcio e Lima), o Sr. Carlos Alberto 

Barreto (procurador da Funai/BSB)12 veio me informar que a comunidade havia decidido 

da minha não permanência pon

• não conhecer o objetivo do meu trabalho;

• não ter recebido nenhum projeto de pesquisa;

• não ter sido comunicada da minha ida, nem da mudança de opinião do chefe;

• eu não ter nenhum documento ;

• a A D R -M acapá não ter passado nenhum rádio comunicando a  nova situação.

Enfim eu lá estava 'de boca' (como se expressou Sr. Barreto). Disse-me ser 

constrangedor, mas ele representa 'a lei' e eu não estava devidamente autorizada e que ele 

havia conversado e ouvido a comunidade que não estava ciente da minha vinda...

Bem, como pode falar isso se no dia 22/07 havíamos todos conversado juntos lá 

no antigo tukusipanl Como podem agora dizer que o cacique geral não tem autoridade? 

Esse papelão armado por esses funcionários deve ter provocado muito constrangimento 

ao João Aranha, líder wayana, que detém de uma liderança frágil, visto a situação política 

conflituosa de sua aldeia com tantos líderes aparai ! Ele, por sinal, foi o único que não 

veio me ver. Conhecendo os Wayana isso indica que ele estava humilhado perante os 

outros líderes aparai. Ele perdeu uma batalha de respeito, mas isso é cego à miopia de

mais democráticos na concepção de comportamentos que os 'elefantes brancos' 

encarapuzados de 'poder da lei e da proteção'. E isso os "elefantes" não têm. Não têm a 

sensibilidade para perceber que estão perante pessoas de uma cultura muito, mas muito 

diferente da nossa. Não quero aqui inocentar todo índio. Não. Como em toda a sociedade 

há os 'espertinhos', que se deixam levar pela ansiedade da alteridade..., e os que 

reSpêltãfn dignariieme seus conceitos-e valores culturais.

ter feito um a reunião, gravando-a e filmando)a, sobre a m inha situação, sobre o meu * •

O
n

certos funcionários da referida Fundação que trabalham com índios e pouco conhecem 

deles. Jamais, em uma área tupi, caribe ou pano, faz-se uma reunião sobre alguém sem 

que essa pessoa, presente na aldeia, não participe da aldeia. Os ameríndios são muito

t. )

é  de se perguntar ao Sr. Presidente da Funai, como é que essas pessoas puderam

120  funcionário do Incra, Dflson Marinho, ficou afastado dessa conversa. Veio falar comigo já na hora de eu
• embarcar.

O

o
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trabalho sem me comunicar sabendo que eu estava lá com todo o meu material de trabalho \  

e disposta a conversar novamente com a comunidade ?

Disseram-me ainda que haviam filmado e gravado. Que tudo partiu da 

comunidade13. No final, o que pesou foi eu não ter nenhum documento. Tentei informar 

o procedimento que estava sendo tomado, mas em vão. Tentei argumentar que, em 

junho, haviam-me proposto (a CGEP) de eu ir até Apalai por uns três dias para conversar 

com a comunidade14. Eu não quis aceitar tal sugestão por achar que se a comunidade, 

que conheço, a cada vez dá um argumento diferente (como tem sido desde abril), isso me 

parece mais uma manipulação daqueles que acham que os que são do Sul, da USP estão 

ligados ao CTI (que virou um bicho papão) e à Dominique (que se tomou uma vilã!).

Para terminar esse episódio, foi notável perceber que algumas pessoas, que 

haviam me recebido com tanto carinho e com quem havia conversado nos dois dias 

anteriores, haviam mudado de conduta e chegaram até a usar um tom não característico 

dessa cultura, i. é, alto e seco! Paulo Ronaldo Jaké pediu-me explicações sobre quem são 

os meus financiadores, querendo saber quanto ganho com esse trabalho. Tadeu (Suisui 

miin) que sempre discordou da idéia de um cacique geral para toda a área, acata o termo 

dizendo que deve-se seguir as ordens dele (do chefe de posto), pois há somente um em 

toda a área. Ele gostaria de me levar já que me conhece há tanto tempo, mas estando sem 

papel estava ilegal e só de boca não podia aceitar, pois iria ter problemas. A o perguntar- 

lhe: 'mas que tipo de problemas?' ele com um gesto com a boca apontou os funcionários 

desta Fundação Tutelar!

O Tadeu e seu pai, Aimoré, diziam-me :

Vamos lá prá baixo, eles estão com ciúmes (umosiphak) de você, com ciúmes porque 

você fica com a gente, a gente se conhece. Agora, você vai lá (em Macapá) resolve o papel e daí 

volta.

Tadeu ainda adicionou:

Éwètpe traga combustível para garantir a tua viagem, porque a Funai não tem mandado 

mais, lembra do que aconteceu da outra vez.

Daí dizia-lhes: — Falem isso a eles! -  .........i.

Replicavam: — Não, agora não, mais tarde.

( •

13\ ’essa reunião estavam presentes vários chefes de outras aldeias das duas áreas indígenas.
14Segundo informações da ABA, essa prática é relativamente comum em áreas de conflito. A Funai autoriza o 

» pesquisador a ir a campo, por um pequeno número de dias, conversar com a comunidade.

< J
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Fiquei espantada de ver o quanto eles são coagidos. Essa situação é inadmissível, 

é insustentável.

Desconheço os poderes e as influências de um Procurador da FUNAI, mas é 

difícil entender o procedimento de usar uma reunião, que não era para esse fim, ou seja o 

meu ingresso ou não em A.I, discutir sobre a minha pesquisa, com aqueles com quem eu 

trabalho, sem me consultar e sem me informar.

O desabafo
Será que estamos realmente em uma democracia ? Quais são os parâmetros que 

devemos dispor para reagir a esse tipo de conduta? Quais são os direitos de um 

pesquisador? Quais são os reais poderes persuasivos que a FUNAI delega aos seus 

funcionários? Quais são as leis que impedem um pesquisador de participar das atividades 

de uma comunidade e compartilhar de momentos íntimos como o de dormir no espaço da 

aldeia. Afinal de contas o nosso trabalho é com a comunidade indígena ou com a 

comunidade funai!

Desde quando um trabalho científico e acadêmico sempre teve de fornecer um 

retomo necessariamente financeiro à comunidade indígena? No que toca ao retomo que 

qualquer pesquisa representa para os índios, há entendimentos entre o pesquisador e a 

comunidade e não intermediários que passam o tempo deles a não fazerem o seu trabalho 

(como a simples orientação de como lidar com o lixo das aldeias !) e tentam afastar o 

pesquisador achando que ele é um voyeur e pode tomar público o real trabalho de 

manipulação que executam junto às comunidades. Será que no Paru, a Funai está 

armando algo e a presença de um pesquisador poderia atrapalhar a manipulação e as 

irregularidades que aplicam na área?

Será que essa trama toda fica por conta da ira que se criou em tomo de Dominique 

Gallois (que virou um tipo 'bode espiatório' em Macapá) ?! Será que a ADR pune os 

chefes de posto que batizam os índios (Pedro Coutinho)? Será que há justiça para punir 

aquele que pede os cartões de banco com procuração dos índios15 dizendo que, na 

cidade, ele (Moisés Mena da Silva) poder receber e gerenciar os salários que recebem (, 

mas na verdade desviam esse dinheiro para o seu próprio bem como fez esse ex-chefe de 

posto)? Podemos nos perguntar por que será que certas pessoas não precisam de 

aufori7.açãopara-eRtrar.em área como aqueles franceses que iriam na área waiãpi no fim 

de semana de 10/07, sob o aval do cônsul honorário de Macapá? E o grupo de 

participantes do Encontro de parteiras que esteve na Serra do Navio e aproveitou para ir 

ver os Waiãpi in loco, tirando fotos16 (anexo 3). Será que certas dificuldades estão 

ligadas à idéia de boicotar as pesquisas que não podem ser controladas pela ADR, à idéia

15Dentre os quais. Sanar} (de Maxipurimo) e Rubi (do Suisui miin).
16A carta original e as fotos encontram-se no Apina-Macapá.
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de que o que é sério pode ser perigoso, visto o caso de Dominique, que tem um trabalho 

de valor e respeitado? Por que será desse pânico com os pesquisadores e a falta de 

respeito por suas pesquisas nessa área? Desde quando um Sr. Mauro Lima vem dizer que 

pesquisas brasileiras devem ser do conhecimento dos alemães - fazendo, certamente, 

referência à GTZ? Qual é o direito que o assiste de julgar um pesquisador por estar ligado 

a uma instituição acadêmica, eleita como um 'bicho papão', um 'mostro' ? Por que tanta 

mentira? Por que tanto medo? Por que tanta pequenez? Por que tanto funcionário sem 

qualificação no quadro de pessoal dessa tutela governamental? Por que será que a riqueza 

étnica brasileira não deve ser valorizada e respeitada? Cabe aqui lembrar que há 

exatamente dez anos atrás João Pacheco (Antropólogo do Museu Nacional/RJ) escreveu 

um artigo intitulado “A  pesquisa tutelada”, na revista Ciência Hoje (junho, 88). O último 

trecho do texto d iz :

M

(...) é necessário ir à raiz do problema, questionando o próprio princípio da autorização: a 

necessidade de uma aprovação da Funai para as pesquisas sobre índios brasileiros. À comunidade 

científica, que já  dispõe de meios para avaliar e viabilizar os trabalhos individuais, é  que cabe

estabelecer mecanismos para o controle das pesquisas etnológicas nas áreas indígenas. A 

dignidade do trabalho científico e a responsabilidade social do antropólogo são incompatíveis 

com as pretensões intimidatórias da Funai. (...)

(

(
(

( ,

#
<
(

u

Esse questionamento é atual. Continuamos acusando o órgão tutelar, que continua 

com as mesmas atitudes de praxe; a comunidade científica continua reclamando da 

situação de pesquisa em área indígena; os pesquisadores continuam sofrendo as 

consequências dessa passividade e da falta de autonomia para desenvolver seus trabalhos.

É isso aí. Um reclama do outro. O tempo passa, as consequências para as etnias 

são drásticas (já que é notório, por exemplo, o funcionamento e a atuação na área da 

saúde pela Funai). Enquanto isso, os garimpeiros, os evangélicos fundamentalistas 

entram em área (como é caso recente dos Zo'é). Mas a pesquisa do antropólogo, que é 

avaliada e do conhecimento da comunidade científica, deve ser julgada e sabotada por não 

especialistas. Nós, pesquisadores não nos deslocamos e não abarcamos um 

empreendimento que é o de fazer uma pesquisa de campo à toa. A cada saída requer-se 

tempo para fazer o dossier para a solicitação de autorização de entrada em A.I., tempo 

para preparar os nossos objetivos de pesquisa para aquela viagem, _tempo de mos_ 

organizar em relação ao cronograma que temos profissionalmente. Se temos uma meta

políticos internos, em desrespeitar as normas sociais do grupo, enfim, em dificultar a 

nossa pesquisa. Detemo-nos observando os acontecimentos locais (sem influenciar nas 

questões internas já que o nosso métier requer senso diplomático), trocando 

conhecimentos, atamos relações de afetividade e de confiança, e realizando um trabalho,

O
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cujo resultados das análises requerem muitas vezes um longo prazo17. O nosso dever é 

com as instituições acadêmicas e com as comunidades, nossa base de pesquisa. Isso não 

é respeitado, porque muitos dos funcionários-funai não conhecem o valor semântico do 

que é 'aprender, pesquisar, analisar, divulgar, enfim construir'.

No que concerne a ADR-Macapá, não devemos esquecer que em Macapá a Funai 

é uma Fortaleza e não falamos a mesma linguagem !

Ineficiência profissional ou inexperiência no ramo?
A  nova administração é partidária de um jogo qualificado de terrorismo 

emocional. Enroladores e de boa lábia, tentam contornar a situação no enrola, enrola.

N o dia 28/07, por exemplo, a CGEP informou-me não ter recebido o documento 

pedido ao administrador no dia 20/07. Sem esse documento, a coordenadoria não podia 

enviar a autorização à presidência. O administrador, por sua vez, afirmava ter enviado tal 

documento (cf. anexo 2) notificando a nova decisão do cacique João Aranha. Pedia cópia 

que não vinha. Tive-a em mãos aos 29/07. Consegui uma cópia só no dia 31/07 e nesse 

mesmo dia o próprio administrador (na minha presença) enviou-a por fax ao CGEP. Ao 

passar o fax, percebeu que havia enviado erroneamente; ao invés de enviar para a 

coordenadoria referida enviou à CGP (Coordenadoria Geral de Pessoal).

C ontato: adm inistrador e eu
Dos primeiros contatos telefônicos, observei notadamente uma sondagem de 

campo para ver se 'viver no estrangeiro' é garantia de fundos para ONGs, como a Apitu e 

CCPWA. Com o tempo, passei a receber diferentes versões das recusas, com 

argumentos diversos. Mas o contato pessoal aconteceu durante todo o mês de julho. No 

início como descrito não foi muito agradável, depois com o tempo (talvez ambos 

cansados da insistência: ele em me dizer que a situação era delicada e eu em dizer-lhe que 

acreditava fielmente em uma manipulação por parte do chefe de posto). O contato foi 

extenuante para ambos, mas o administrador não voltou atrás com a palavra do cacique 

João Aranha. A partir do momento que houve um esclarecimento da situação, Sr. Lopes 

não se mostrou solícito ao meu caso: só dispunha do mês de julho para realizar o meu 

trabalho. Mais tarde estava sabendo que havia modificado os meus compromissos de 

agosto para aproveitar o tempo e trabalhar com afinco um mês. Garantia-me, no entanto, 

...— rie-que-Afiajaria ne-primeiro ■ vòo  e ainda dizia ser 'melhor entrar em área com o cacique

17Brasflia mesmo recomenda às ADRs que o pesquisador não tem de ter a obrigação de devolver um retorno 
'científico ou financeiro' de imediato c além do mais essas concertações são feitas entre o pesquisador e a 
comunidade. A ADR-Macapá esquece a sua real função . ser operacional em casos administrativos entre as 
diferentes comunidades e as necessidades de base: retirar doentes da área, oferecendo-lhes assistência médica. 
Parece-me que não se detém a fazer do que lhes é direito, indo além de seus conhecimentos, abusando do poder que 
lhes é legado, encobertando-se por trás da rótula de 'funcionário público a sen iço da nação!'
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referido já que ele era a pessoa contra o meu ingresso e ele mesmo havia, posteriormente, 

me autorizado a entrar em AI.

Quando regressei de Apalai (24/07) disse ao procurador da funai:

Estou estupefato. Por que é que trouxeram a Eliane de volta. O cacique era a única pessoa 

contra e daí aqui mesmo ele autorizou a entrada dela.

Informou ao Sr. Procurador da Funai do acordo 'verbal' entre o CGEP e ele, 

que havia enviado um ofício por fax e que só estava esperando um retomo de Brasília. 

Nessa confusão toda, o administrador acabou me apoiando. A o ver o erro do envio do 

fax, passou um outro. Pelo jeito, apesar de algumas conversas um pouco extenuantes, 

Amaro Lopes percebeu que há pesquisa e pesquisador e no meu caso eu tinha gana em 

realizar a minha, longe de envolvimentos políticos e interesses em minério como tentou 

aludir em um certo momento.

No dia 30 de julho último assinamos uma 'declaração de Estado de Ciência' 

(anexo 4). Depois de um contato quase que cotidiano, o Sr. Lopes declarou

Estou indo para Brasília e você conseguirá fazer a tua pesquisa. Eu sou como onça...

e eu continuei a frase

... é só não cutucar com vara curta !

Por fim, perguntei-lhe como fazer com a bagagem (leia abaixo) e com o frete, já que 

havia pago e não havia desfrutado desse empreendimento. Mostrou-se solidário 

declarando que seria da Funai de pagar esse prejuízo, ele falaria com o Ivan, com quem 

a Funai tem contato para os vôos do Rio Norte, e também como iria a Brasília ele veria 

isso pessoalmente. Hoje dia 15/08 eu não recebi nenhuma informação de como é que a 

FUNAI vai me reembolsar esse frete do qual eu devo prestar contas ! Se a Funai tem ou 

não verbas para esse reembolsa, isso não me concerne. Só o que me diz respeito nessa 

história toda é o 'desejo de pesquisar e de aprender e conhecer o mundo dos wayana'.

Bagagens ficam  no Apalai
No dia 3 de agosto último, esperando que as minha bagagens (duas bolsas 

grandes que ficaram em Apalai) não vieram no vôo efetuado naquele dia. O chefe de

posto assim como o procurador da Funai no dia 24 de julho haviam me pedido""para 

deixar a bagagem maior por terem de sobrevoar a área do garimpo Santa Clara. Visto 

que dispúnhamos de um monõmotor, o combustível não suportaria muito peso. 

Garantiram-me que a bagagem seguiria ou no dia seguinte (25/07) ou na segunda 

(27/07). Não havendo vôo até o dia 3/08, fiquei esperando por meus pertences. No vôo 

do dia 03/08, não recebi o que me é de direito. O administrador estava ciente de que
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viajaria na madrugada do dia 4. Ele não passou nenhum rádio a Apalai para que 

enviassem com urgência os meus pertences. Avisando que não podia esperar mais até 

mesmo por falta de recursos e por não ter mais nervos, a secretária Leila assinou uma 

carta (anexo 5) que diz que aquela ADR fica responsável em remeter a bagagem sem 

ônus a minha pessoa e reembolsar o frete de 1.600 (hum mil e seiscentos reais) do vôo 

que efetuei com o cacique João Aranha no dia 22/07.

Ao ligar dia 7/08 para Macapá, o Sr. Sebastião (em posto substituto do 

administrador que se encontra em Brasília), informou-me que a bagagem estava lá na 

Funai. Ele já havia consultado alguns fretes, mas o custo estava alto. Sugeri-lhe de cobrar 

do chefe de posto, já que ele me fez voltar. Replicou que aquela pessoa não tem 

condições de arcar com a despesa. De qualquer forma, estou a espera dessa bagagem que 

deve chegar em breve...

G T Z  e p ro jeto s  no P aru

No que concerne à GTZ, gostaria de expôr o seguinte. Esta instituição está 

financiando um mega projeto de resgate cultural. O Centro de Cultura dos povos Waiana 

e Aparai nasceu dessa operação “resgate”, pois há até planos como o resgate cultural de 

índios arredios e troca cultural entre esses caribes do Paru com os da América Central 

(como notifica uma brochura no NEI/AP). 0  Sr. Manfred Rauschert tem projetos de toda 

natureza para os Wayana e Aparai: filme, livros, museus. É claro que a pesquisa tanto em 

lingíiística como em antropologia não é de interesse desse projeto porque pode pôr em 

questionamento a validade científica do que está sendo feito. Por que será que o chefe de 

posto diz que o dinheiro “alemão” não quer qualquer tipo de pesquisa na área ? Não tenho 

meios de fazer nenhuma acusação, mas isso parece interessante levar ao conhecimento da 

GTZ (anexo 6) sobre o comportamento de certos funcionários cautelosos com o que o 

dinheiro alemão vai dizer e fazer se ele não puder contrc' certas pesquisas na área. A 

pesquisa lingüística com certeza não é de interesse para quem está fazendo um resgate 

cultural!

A P rocu ra d o r ia  de B elém

No dia 4 de agosto último estive na Procuradoria da República - Pará /Ministério 

Público Federam, onde fiz um "termo de depoimento" (anexo 7) junto ao Sr. Procurador 

Ubiratan Cazetta.

A u tor ização  de en trad a  legalizada

No dia 5 de agosto em Belém, expresso à Presidente da FUNAI preferir a 

obtenção de uma autorização de 2 a 3 anos, para não ter enfrentar toda a burocracia dos 

papéis requeridos para se obter uma autorização a cada vez de ir ao Paru.
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No dia 7 de agosto, o Sr. Andrade assim que o Sr. Elias dos Santos Bigio 

informam-me que o Presidente da Funai havia assinado o documento que me autoriza a 

entrar em área indígena. Macapá também me informa. Recebi a autorização no dia 

13/08/98, por uma validade de apenas um ano. Não tenho certeza de que poderei voltar a 

campo nesse espaço de tempo, será que para dara continuidade ao trabalho com o wayana 

terei de passar por toda essa ladainha e perda de tempo ? Por que é que não me cederam 

por 2 ou 3 anos como solicitei? Será que a Funai-Brasília acha que a renovação é um 

meio de controlar-nos?

Um funcionário da CGEP aos 10 de agosto pede-me desculpas pelo transtorno 

causado e elogia o trabalho efetuado pela coordenadora responsável Mari de Nazaré 

Baiocchi.

De forma a concluir esse depoimento, eu ainda me pergunto será que daui há um 

ano terei de enfrentar essa burocratização e essa manipulação que toma muito tempo da 

gente, gasta muita energia e representa um atraso ao avanço dos conhecimentos 

científicos das pesquisas em área indígena. Não é à toa que o único país amazônico onde 

existe entraves de pesquisa em A.I. é realmente o Brasil pelo fato de existir tal Fundação 

tutelar que, em muitos casos, e com freqüência atrapalham o progresso da ciência no 

país...! Por manipulação, gostaria muito que as autoridades competentes da Fundação 

entendesse que é muito fácil declarar que a consulta do projeto junto aos índios é 

negativa. Isso nem sempre é verdade, principalmente quando a gente trabalha com eles e 

vê de perto o nível dos agentes da Funai que circulam pelos territórios indígenas. 

Gostaria muito de saber quando é que as autoridades competentes estarão sensibilizadas à 

questão indígena de um modo em geral e que ela seja vista com respeito e humanidade e 

não como um pavio político com cabides de empregos e interesses políticos. Lidamos 

como culturas diferentes e acima de tudo lidamos com vidas humanas que merecem todo 

o nosso respeito.

Espero ter feito uma etnografia da situação vivenciada em Macapá por querer fazer 

uma pesquisa. É só o que eu queria fazer: pesquisa. Nada mais.

Esta pesquisa de campo consistiria em :

• fornecer algumas cópias de 12 cantos esotéricos do kalau, cantados por Kuliaman, 

gravados por Hervé Rivière, na Guiana Francesa. Nas diferentes ocasiies que 

encontrei os Wayana, eles relacionam a Guiana Francesa a França, onde moro. Então 

muitos me pediram para conseguir o kalau para eles escutarem. Desde 1995. venho
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verificando as transcrições e a tradução metafórica desses cantos arcaicos. Em área. 

estava previsto que eu fizesse verificações quanto a dados etnográficos e 

etnohistóricos dos cantos; .

• apresentar o guia de saúde trilingüe (aparai, wayana e português), organizado em 

colaboração com Paula Morgado e com Aparai e Wayana (anexo 8).

• apresentar o léxico wayana-português (com aproximadamente 3.500 entradas 

lexicais), para uma discussão sobre a grafia e o uso na escola;

• conversar com os professores sobre a edi(tora)ção do material de leitura em wayana, 

aparai e português;

• retrabalhar o texto da cobra grande (êluke) e analisar os dois pontos de vista da versão 

em wayana e em aparai;

• verificar e coletar novos dados sobre a morfossintática para os estudos sobre:

a. estrutura ativa/estativa, indicada pelos paradigmas de índices pessoais;

b. quebra da noção de transitividade/intransitividade (analisado assim em outras 

línguas caribe), a estrutura t-base-heJt-base-i parece indicar formas aspectuais: a 

primeira um estado transicional (como se vê em línguas da Oceania), a segunda um 

estado estativo. A leitura dessa estrutura requer uma interpretação da voz passiva 

em português;

c. as marcas aspectuais indicam uma língua que opõe a noção dos fatos realizados dos 

não realizados. Intencionava testar o sem,ntismo de seqüências de morfomes 

aspectuais e algumas hipóteses que venho fazendo sobre a questão aspecto-tempo 

em wayana.

* Em julho forneci quatro fitas audio para o Centro de Cultura dos Povos Waiana 

e Aparai com cantos arcaicos do kalau gravados por Hervé Rivière, do Lacito- 

CNRS/Paris, com Kuliaman Wayana do rio Litani na Guiana Francesa. Qualquer 

reprodução ou estudo sobre esses cantos está proibido sem a devida autorização 

do pesquisador referido, com que venho trabalhando desde 1995, sobre esses 

cantos esotéricos. O Centro de Cultura pode reproduzir as fitas somente para a 

população do Paru de Leste; qualquer pesquisador ou pessoa não Wayana e não 

Aparai deverá entrar em contato com Hervé Rivière ou Eliane Camargo18 para ter 

acesso a este material.

18Endereço para contato: Hervé Rivière: LACITO-CNRS, 44, rue de 1'Amiral Mouchez, 75014- Paris; 
rivière@vjf.cnrs.fr
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
F u n d a ç ã o  N a c io n a l  d o  Ín d io  -  FUNAI 

A d m in is t  a çã o  Ex ec utiv a  Regional  de M a c a pá

Macapá (AP), 15 de junho de 1998

Ofício n°16S/9S-GAJB-ADRMCP

Draa Senhora,

Em resposta a sua soiic ação de ingresso na Terra Indígena Paru 

D"Este, para a realização de trabalho de ; esquisa junto as etnias lá existentes, tenho a 

responder que, após consulta realizada junto a comunidade, o pedido não poderá, no 

momento, s c ' atendido pelos motivos abaixo relacionados:

- Com a criação do Centro de Cultura Waiana^Apalai, as 

lideranças das comunidades em questão estão, sistematicamente, se negando a 

receber pesquisadores. O motivo alegado por eles é que diversas pesquisas foram 

feitas na área, sendo que algumas tiveram retorno financeiro para os 

pesquisadores, sem que as comunidades tivessem sido beneficiados com isso;

- O cac:que João Aranha, o mais antigo das comunidades, 

alegou motivos pessoais para a negativa.

Sabemos que no caso do cacique João Aranha se trata de uma 

política interna entre os membros das comunidades, e por isso essa decisão é passível 

de m udança, mas o fato deve ser ‘ratado com muito cuidado, o que representaria um 

processo lenta e inviabilizaria o .eu ingresso, que estaria marcado para o próximo 

mês.

Lamentamos peia decisão tomada pelas com unidades, e informarmos 

que faremos esforços para que essa decisão seja revista e, numa outra oportunidade, o 

trabalho possa Ter continui<Lide^r--^--—

Àíenciosamente,

os&Amaro G onçalves Lopes 

A dm inistrador Regional da Funai em M acapá

A lima S r1

E L L W E  CAM ARG O

\ i
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Ü É l M IN IST É R IO  DA JUSTIÇA  
Fundação Nacional do Índio -  FUNAI 

A d m i n i s t r a ç ã o  E x e c u t i v a  R e g i o n a l  d e M a c a p á

Memo n° 659/SEAS/AER-MAC/93

Macapá - AP, 21 de julho de 1S98

De: AER-Macapá 
Para: CGP-BSB -  Sr. Elias

Com relação ao pedido de ingresso da pesquisadora Eliane Camargo renho 
as seguintes informações:

• Em contato anterior com a comunidade, foi concedida a 
autorização para o ingresso da pesquisadora em área, porém houve uma negativa, feita 
pelo cacique João Aranha, que impossibilitou a efetivação do ingresso;

• Em contatos mantidos nesta AER entre a pesquisadora e o 
referido cacique, verificou-se que existiam uma série de desencontros de informações, o 
que levaram João Aranha a rever sua posição, autorizando o ingresso da pesquisadora 
em área;

A partir destes dados, e como a pesquisa que será realizada por ela já sofreu 
um atraso considerável, estamos no aguardo da autorizações de ingresso fornecida peia 
Presidência para que a situação volte a ser normalizac

Atenciosamente

José Amaro Gonçalves Lopes 
Adm. Exec. Reg. da Funai em Macapá
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Eliane Camargo 
CELIA - UMR 7595 do CNRS 
44. rue de 1'Amiral Mouchez 
75014 - Paris
tel 00 33 1 45 80 23 21 e-mail: camargo'c ccT.linguisi.jussieu
fax: 00 33 1 45 85 19 16 e-maii: camargolya hotmail.com

Ao limo Sr.
José Aanaro Gonçalves Lopes 
Administrador da ADR-Macapá
FUNAI

Macapá, 30 de julho de 1998

DECLARAÇÃO  
Estado de Ciência

Venho através desta informar ao ílmo. Sr. Administrador da ADR-Macapá que encerro o 
período de espera da regularização de meu ingresso em .Área Indígena (A I.). Esta que em 
um primeiro momento obteve recusa por pane do Centro de Cultura dos Povos Wayana e 
Aparai (CCPWA) e de motivos pessoais do cacique Tuarinke (João Aranha), obteve em 
um segundo o apoio do CCPWA e aprovação do cacique citado, após o contato pessoal 
realizado ern Macapá. A autorização de meu ingresso deu-se aos 10 de julho de 1998, 
quando de uma reunião entre o Sr. Administrador José Amaro Gonçalves Lopes, o 
cacique Tuannke e eu mesma, Eliane Camargo, lingüista membro do CEM A Após este 
acordo, o Sr. Administrador deveria ter informado o CGEP-Brasília, porem este órgão só 
ficou ciente da mudança de situação aos 20/07/98 quando o próprio CGEP emrot em 
contato com o Administrador. Este ficou de enviar um oficio declarando que o cacique, a 
única pessoa que apresentava reticências à minha entrada em A_L, havia mudado de 
posição autorizando-me o ingresso no Parque do Tumucumaque, onde faria apenas uma 
passagem afim de dirigir-me para a A I. Para de Leste. Ate oniem, dia 29/07 o CGE? não 
havia recebido o ofício requerido. O Sr. Administrador informa ter enviado como 
previsto; ficou no entanto de enviar novamente um copia assim que de me fornecer uma.

A minha permanência em área deveria ter sido efetuada em Sui sui miin, na A l. do 
Paru de Leste, onde realizaria o trabalho de pesquisa em lingüística, sobre a morfossintaxe 
e a semântica gramatical, enfocando sc retudo a relação formal e cognitiva do aspecto- 
tempo. Paralelo a esses temas de trabalh deveria apresentar o molde do ‘Guia de Saúde’ 
(no prelo), do ‘Léxico wayana-português’(corn aproximadamente 3.500 entradas lexicais), 
que serveria de matenai de trabalho para as oficinas de discussão sobre a ‘grafia’, e os 
dois moldes de livros escolares com textos em wayana e em aparai. Esses dois últimos 
trabalhos estavam previsto dentro de uma parceria/coíaboração juntamente com o 
CCPWA e o NEI/AP.
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Declaro assim que este trabalho não foi possível ser realizado primeiro por uma 
conversa com os interessados, CCPWA e o cacique João .Aranha de Apalai, ter sido 
necessaiia para entrar em acordo sobre as modalidades da continuidade do trabalho e em 
seguida a formalização da autorização de ingresso à AÂ. continua em andamento até o 
presente momento na FUNAI.

Dando ciência à esta declaração

•  Eliane Camargo C cA —

José Amaro Gonçalves Lopes

E NOTAS putÂ. - Rua Tiradenles. 604 - Centro

|lr àcíTtc ifi3i'iCà â i n r s á i  j i  ilíüi Cãuái

OSE AMARO GONÇALVES LOPES-

iíêCsDj-Ar. G3 dsVíiO»"
bei.' José Roberto Sena de Aímeida

^screvgn^A u u in ^



Eliane Camargo
CELIA - UMR 7595 do CNRS
44. ruc dc l‘.Arrural Mouchcv
75014 - Par.s
tel : 00 35 I 45 80 25 21
fjx: 00 53 i 45 .85 19 16

t-mai! caraargor/ccr linguist jussieu 
e-miil: camnrgob:a hoim2 ü cojii

Macapá, 03 áe agosto de I99S

Ao limo Sr.
Jose Amaro Gonçalves Lopes 
Administrador da ADR-Macapá 
FUNAI

Prerado Senhor,

Venho através desta informar que em virtude do não recebimento de minha bagagem 
nesta data, conforme acordado com Vossa Senhoria, fica a FUNAI/AER-MAC  
responsável a partir do recebimento deste documento por todo o material (duas bolsas 
grandes) contendo pertences pessoais.

Fica também responsável essa Administração Executiva Regional peia remessa, sem 
nenhum ônus à minha pessoa, desta bagagem para o seguinte endereço:

Vale salientar que desde o dia 24 de julho último, quando deixei a area, estou aguardando 
em Macapá esta bagagem para seguir viagem para São Paulo e posteriormente para Paris, 
França. Portanto é de suma importância que eu receba este material o mais breve possível. 
Lembro ainda que, como combinado com a Vossa Senhoria, a FUNAI/AER-MAC deverá 
reembolsar o frete do vôo realizado no dia 22 de julho último de Macapá a Apalai no 
valor de R$ 1.(500 (Hum mil e seiscentos reais) a ser depositado no Banespa agência 0250  
conta n°0i 09046-9, titular Eliane Camargo e/ou.

Atenciosamente,

Rua Augusta o° 614 apto. 13 
São Paulo -  SP 
01304-000

Eliane Camargo

ce: Procuradoria Geral <!a FlJNAÍ/BSB -  a / c  do Dr. Carlos Alberto Barreto
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Eliane Camargo
CELIA -  UMR 7595 do CNRS
NHII-USP
camargc 5@hotmail.com

Á H  C -X O - &

Macapá, 30 de julho de 1998

limo Sr.
Christof Küchemann 
Diretor da GTZ/Brasil

Venho através desta informar-lhe do uso do nome da Instituição GTZ 
pelo funcionário contratado da ADR-Macapá, Sr. Mauro Lima, chefe de 
Posto do Parque do Tumucumaque, situado na aldeia Apalai, tendo se 
comunicado que as diversas pesquisas efetuadas nas áreas Indígenas do 
Parque do Tumucumaque e do Rio Paru de Leste são julgadas pelos alemães 
que trabalham na Demarcação. Com isso, o meu estudo “não poderia ser 
realizado na área, porque os alemães, precisam ter controle do que está sendo 
efetuado em termos de pesquisa em área indigena”(sic). Isso foi-me colocado 
no dia 23/07/98 na aldeia Apalai, quando lá me encontrava por um período 
de um mês efetuando um trabalho em etnolingüística, iniciado em 1993. 
Com isso deveria me retirar da Área Indígena. Ciente do conhecimento da 
seriedade de sua Instituição nos Programas de PPTAL-FUNAI, achei que o 
chefe de posto, que se opõe a qualquer pesquisa na área, estava usando o 
nome de sua instituição como argumento para a comunidade indígena. Esta 
por sua vez sensibilizada com a questão “demarcação”, manifesta-se, com 
razão, contra qualquer impecilho que possa vir atrapalhar o trabalho de 
demarcação territorial.

Ainda, coletando informações de segunda mão (cf Denise Fajardo, 
antropóloga do Núcleo de História Indígena e do Indigenismo (NHII-USP) e 
alguns Tiriyo), soube que essa mesma pessoa, Sr. Mauro Lima, induziu a 
presidente do Centro de Cultura dos P^vos Waiana e Apalai, Cecília Jaké a 
induzir a comunidade de que a minha presença em área indígena traria 
conseqüência nefastas ao financiamento do PDA, junto ao Ministério do 
Meio Ambiente.

Frente a isso não pude realizar a minha pesquisa em área indígena.



O teor de minha pesquisa
Sou membro do Centre d?Études des Langues Indigènes d’Amérique 

fCELIA) do Centre National de Recherche Scientifíque (CNRS) de Paris e 
participo do Projeto Temático: Sociedades Indígenas e suas Fronteiras na 
Região Sudeste das Guianas, coordenado por Dominique Gallois e por Lux

Venho trabalhando com as categorias cognitivas da língua wayana 
desde 1993. Desde então realizei um estudo exaustivo do sistema fonclógico, 
que é caracterizado por uma complexidade de interesse científico dentro dos 
estudos da trajetória histórica dos grupos caribe das Guianas. Elaborei 
igualmente um estudo, no qual tento demonstrar que a apelação wayana- 
aparai deve ser referida unicamente à territorialidade, já que o a língua 
paterna, seja wayana, seja aparai, marca uma identificação étnica como um 
documento de identidade. Atualmente, tenho me concentrado mais na 
morfossintaxe da língua que apresenta uma estrutura do tipo ativo/estativo 
com uma actància cindida. Isso requer estudos exaustivos de forma a 
entender os mecanismos lógicos e cognitivos do grupo. Interesso-me também 
pela noção da relação aspecto-tempo, que caracteriza uma língua onde o 
tempo está amalgamado ao aspecto. E por fim, em colaboração com o colega 
etnomusicólogo, Hervé Rivière, que há dez anos trabalha com os Wayara do 
Litani (Guiana Francesa), venho trabalhando textos de linguagem esoterica 
que mostra um estado arcaico da língua. Essa minha vinda ao Paru, era para 
trabalhar esses tópicos juntamente com os detentores desse saber ancestral e 
que está se perdendo. Fiquei assim muito surpresa de ser informada que não 
poderia dar continuidade à minha pesquisa, por um lado pela região estar 
atualmente sob o controle dos “alemães e americanos” como fez referência 
Sr. Lima à reunião tida em Apalaí nos dias 4 e 5 de julho. Por outro, a 
displicência do Administrador da ADR-Macapá que ficou de oficializar a 
autorização de meu ingresso em área e não o fê . até o presente momento.

Ainda quanto ao Centro de Cultura, estava previsto uma colabora ão, 
juntamente com o Núcleo de Educação Indígena (NEI/AP) de eu preparar 
livros de leitura com os textos coletados em wayana e em aparai.

Venho assim manifestar a minha surpresa em saber que o nome de sua 
Instituição esta sendo usada como anua de jogos políticos de interesse da 
ADR-Macapá. Porém, esse uso ilegal é feito apenas oralmente.

Vi dal do NHII-USP.

Eliane Camargo

Atenciosamente,



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARÁ

TERM O DE DEPOIMENTO

Em 05 de agosto de 1998, na sede da Procuradoria da República no Estado do Pará, localizada na 

Rua Domingos Marreiros, 690, Umarizal, Belém, às 9 hora: , presente o Procurador Regional dos 

Direitos do Cidadão no Estado do Pará, Ubiratan Cazetta, compareceu, espontaneamente, a sra. 

ELIANE , brasileira, solteira, filha de Tiburcio Camargo e Teresinha França Camargo, portadora 

do RG 10.506.768/4/SSP/SP, residente na Rua Augusta, 614, apto. 13, São Paulo/SP (11 Rue de 

Touitille, 75020, Paris, França, endereço eletrônico, no Brasil, c a m a r g o b 9 h o t in a i l . c om OU 

c a m a r g o g c c r . l i n g u i s t . j u s s i e u .  f r , para relatar que, na qualidade de pesquisadora, 

com atuação no estudo do aspecto linguístico de comunidades indígenas, pretendia desenvolver 

trabalho cientifico junto à nação indigena Wayana, situada no Parque Nacional do Tumucumaque 

e na A.I. Paru de Leste, neste Estado, área indigena cujo acompanhamento incumbe à 

Administração Regional de Macapá da FUNAI; QUE, para viabilizar seus estudos, manteve 

contato com o Administrador Regional da FUNAI, sr. José Amaro Gonçalves Lopes, a fim de 

obter permissão de ingresso na área; QUE, a despeito de ser conhecido seu trabalho, uma vez que 

já desenvolveu pesquisas semelhantes com outras comunidades indígenas, sempre sob o patrocínio 

da USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO e do CÉLIA - Centro de Estudos de Línguas 

Indígenas da .América do CNRS -  Centro Nacional de Pesquisas Científicas (França), todas as 

negociações para ingresso na área eram dificultadas pela Administração da FUNAI, sem que 

fossem indicados motivos específicos; QUE, após insistentes trataíivas, foi informada pelo Sr. 

AMARO, Administrador Regional da FUNAL que, por residir em outro país (França), a pesquisa 

somente seria autorizada se, através da pesquisadora, fossem obtidos parcerias com instituições 

estrangeiras; QUE, mesmo atuando há anos no exterior, nunca desenvolveu qualquer aíividad; em 

conjunto com organizações não-governamentais ou outras formas de r squisa que envolvam 

captação de recursos externos, não se sentindo apta a apresentar projetos de tal natureza; QUE, 

tendo informado tal fato ao Administrador Regional, ouviu dele afirmações preconceituosas em 

relação ao trabalho desenvolvido pelas universidades localizadas no sul/sudeste do país, 

culminando por concluir que nenhum pesquisa da Universidade de São Paulo seria autorizada pela 

.ADR MACAPÁ, QUE, segundo afirmou o Sr. .Amaro, somente pesquisadores da UFPA e da 

UNTFAP contariam com o apoio da FUNAL especialmente porque, na visão da ADR MACAPÁ, 

os demais pesquisadores apenas se utilizam das comunidades indígenas para obter proveito 

econômico, vendendo fotografias e filmes em vídeo; QUE, ouviu, ainda, do Administrador da 

FUNAI que seu trabalho estaria vinculado à conduta da pesquisadora DOMIN1QUE GALLOIS, a 

quem aquele Administrador atribuiu condutas desonrosas, tais como furto de material



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARÁ

arqueológico, exploração irregular de potencial minerário; QUE. embora conheça DOMINTQUE,
■ £

não tem com ela qualquer vinculação, QUE, mesmo em face de tais impedimentos, conseguiu 

equacionar, aparentemente, seu relacionamento com a ADR MACAPÁ; QUE, além desta postura, 

enfrentou, ainda, dificuldades impostas peio Sr. MAURO LIMA, Chefe de Posto Regional da 

FUNAI, que, em comunicações internas, acusou-a de tumultuar o ambiente nas comunidades 

indígenas, andando nua nas tribos em que era recebida; QUE esclarece que, com exceção de uma 

comunidade específica, onde, por exigência dos próprios índios, somente pode permanecer se 

aceitar trajar as roupas tradicionais da comunidade, ou seja, a tanga, nunca teve tal 

comportamento; QUE este mesmo Chefe de Posto, Sr. Lima, disse-lhe que, como o governo 

alemão estaria arcando com os custos do serviço de demarcação da área indígena, teriam os 

alemães determinado exclusividade no controle das pesquisas científicas a serem realizadas na 

região, QUE, em verdade, notou uma atitude deliberadamente hostil dos funcionários da FUNAI, 

que se encarregaram de disseminar nas comunidades indígenas que sua presença atrairia a vinda de 

garimpeiros e que seu trabalho destinava-se a explorar as potencialidades econômicas das 

comunidades; QUE tal comportamento criou um clima de desconfiança e descontentamento, difícil 

de ser afastado, mas que vinha sendo bem equacionado; QUE, finalmente, quando parecia ter 

resolvido os conflitos de relacionamento, tendo sido recebida pela comunidade Wayana, na Aldeia 

Apalai, com exposição dos motivos de sua vinda, questionamentos dos habitantes e toda a praxe 

tradicional deste tipo de contato, o Sr. Lima, autoritariamente, afirmou que tais reuniões somente 

teriam validade com sua presença; QUE, diante de tal postura, nova reunião foi realizada, com 

objetivo inicial de discutir atividade garimpeira, na presença do Procurador da Funai, Carlos 

Alberto Barreto e do geológo Mússio, e, adicionalmente, deliberar sobre sua presença na área; 

QUE foi impedida de participar desta segunda reunião, sendo apenas comunicada da decisão de 

expulsá-la da área, tomada, segundo a FUNAI, pela comunidade indígena; QUE tal situação forçou 

sua retirada, ficando retidos sua bagagem pessoal,, que seria, segundo promessa da FUNAI, 

imediatamente encaminhada, fato que, passados quinze dias, não se consumou; QUE, com 

preocupação, detectou, em todo este período, uma intencional atividade dos administradores da 

FUNAI no sentido de evitar a presença de pesquisadores ligados a entidades de pesquisa do 

sul/sudeste do país, bem como urna generalizada campanha difamatória contra todos quantos não 

comem com o beneplácito ria Administração local da FUNAI atingindo especialmente aqueles que, 

segundo os critérios locais, tenham qualquer relacionamento com DOMINIQUE; QUE não 

identificou qualquer critério técnico nos impedimentos criados à sua permanência na área, apenas 

constatando preconceito, arrogância e descaso com a questão indígena e com o relacionamento 

com pesquisadores; QUE, não aguentando mais tal situação, e a pedido dos próprios índios, viu-se

jÁo F-i oda o Ào C, r tN CÁTU-i O r
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compeiida a fornecer este relato, que sera complementado com relatório a ser entregue à ABA - 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, cuja cópia compromete-se a remeter a 

este órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL; QUE a conduta dos Administradores da 

FUNAI está impedindo a convivência harmônica e não invasiva dos pesquisadores com os indios e, 

ainda, subvertendo regras tradicionais de organização social, tal como o estabelecimento da figura 

de um “cacique-geral” das tribos, a fim de representá-las conjuntamente, em noção de organização 

social em muito diferente da vivenciada por aquela nação. Nada mais disse a informante, que, após 

ouvir a leitura deste documento, assinou-o na presença do Procurador da República, que se 

incumbiu da oitiva e digitação das informações prestadas, lavrando este termo em três vias, para 

posterior análise das pr- ------

INFORMANTE

PROCURADOR D A I



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
F u n d a ç ã o  N a c io n a l  d o  Ín d io  -  FUNAI 

Ad m in ist r a ç ã o  Ex e c u t iv a  Reg io na l  de Ma c a p á

Macapá (AP), 15 de junho de 1998

Ofício n° 168/98-GAB-ADRM CP

Oma Senhora,

Em resposta a sua solicitação de ingresso na Terra Indígena Paru 

D ’Este, para a realização de trabalho de pesquisa junto as etnias lá existentes, tenho a 

responder que, após consulta realizada junto a comunidade, o pedido não poderá, no 

momento, ser atendido pelos motivos abaixo relacionados:

- Com a criação do Centro de Cultura W aiana/Apalai. as 

lideranças das comunidades em questão estão, sistem áticam ente, se negando a 

receber pesquisadores. O motivo alegado por eles é que diversas pesquisas foram 

feitas na área, sendo que algumas tiveram retorno financeiro para os 

pesquisadores, sem que as comunidades tivessem sido beneficiados com isso;

- O cacique João Aranha, o mais antigo das comunidades, 

alegou motivos pessoais para a negativa.

Sabemos que no caso do cacique João Aranha se trata de uma 

política interna entre os membros das com unidad-s, e por so essa decisão é passível 

de mudança, mas o fato deve ser tratado com muito cuidado, o que representaria um 

processo lenta e inviabilizaria o seu ingresso, que estaria m arcado para o próximo 

mês.

Lamentamos pela decisão tomada pelas com unidades, e informarmos 

que faremos esforços para que essa decisão seja revista e. numa outra oportunidade, o 

trabalho possa Ter continuidade.

Atenciosamente,

^OSEAJ.VIAROGONÇALVES LOPES 
Administrador Regional da Funai em M acapá

A lima Sr1

ELI AN E CAM ARGO
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Memo n° 659/SEAS/AER-MAC/98

Macapá - AP, 21 de julho de 1998

De: AER-Macapá 
Para: CGP-BSB -  Sr. Elias

Com relação ao pedido de ingresso da pesquisadora Eliane Camargo tenho 
as seguintes informações:

• Em contato anterior com a comunidade, foi concedida a 
autorização para o ingresso da pesquisadora em área, porém houve urna negativa, feita 
pelo cacique João Aranha, que impossibilitou a efetivação do ingresso;

* Em contatos mantidos nesta AER entre a pesquisadora e o 
referido cacique, verificou-se que existiam uma série de desencontros de informações, o 
que levaram João Aranha a rever sua posição, autorizando o ingresso da pesquisadora 
em área;

A partir destes dados, e como a pesquisa que será realizada por ela já sofreu 
um atraso considerável, estamos no aguardo da autorizações de ingresso fornecida peia 
Presidência para que a situação volte a ser normalizada.

Atencicsamente

l ' AV T \
José Amaro Gonçalves Lopes 

Adm. Exec. Reg. da Funai em Macapá
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Eliane Camargo 
CELIA - UMR 7595 do CNRS 
44. roe de FAmiral Moucfaez 
75014-Paris
tel 00 33 1 45 80 23 21 e-mail: catnarga^ccr.lingiiist.jussieu
fax: 00 33 1 45 85 19 16 e-mail: camargotohotmail.com

Ao Dmo Sr.
José Amaro Gonçalves Lopes 
Administrador da ADR-Macapá
FUNAI

Macapá, 30 de julho de 1998

DECLARAÇÃO  
Estado de Ciência

Venho através desta informar ao Hmo. Sr. Administrador da ADR-Macapá que encerro o 
período de espera da regularização de meu ingresso em Área Indígena (A.I.). Esta que em 
um primeiro momento obteve recusa por parte do Centro de Cultura dos Povos Wayana e 
Aparai (CCPWA) e de motivos pessoais do cacique Tuarinke (João Aranha), obteve em 
um segundo o apoio do CCPWA e aprovação do cacique citado, após o contato pessoal 
realizado em Macapá. A autorização de meu ingresso deu-se aos 10 de julho de 1998, 
quando de uma reunião entre o Sr. Administrador José Amaro Gonçalves Lopes, o 
cacique Tuarinke e eu mesma, Eliane Camargo, lingüista membro do CELIA. Apos este 
acordo, o Sr. Administrador deveria ter informado o CGEP-Brasília, porém este órgão só 
ficou ciente da mudança de situação aos 20/07/98 quando o próprio CGEP entrou em 
contato com o Administrador. Este ficou de enviar um oficio declarando que o cacique, a 
única pessoa que apresentava reticências à minha entrada em A.I., havia mudado de 
posição autorizando-me o ingresso no Parque do Tumucumaque, onde faria apenas uma 
passagem afim de dirigir-me para a A.I. Paru de Leste. Até ontem, dia 29/07 o CGEP não 
havia recebido o oficio requerido. O Sr. Administrador informa ter enviado como 
previsto, ficou no entanto de enviar novamente um cópia assim que de me fornecer uma.

A minha permanência em área deveria ter sido efetuada em Sui sui rriiin, na A I. do 
I-aru de Leste, onde realizaria o trabalho de pesquisa em lingüística, sobre a morfossintaxe 
e a semântica gramatical, enfocando sobretudo a relação formal e cognitiva do aspecto- 
tempo. Paralelo a esses temas cie trabalho, deveria apresentar o molde do ‘Guia de Saúde’ 
(no prelo), do ‘Léxico wayana-português’(com aproximadamente 3.500 entradas lexicais), 
que serveria de material de trabalho para as oficinas de discussão sobre a ‘grafia’, e os 
dois moldes de livros escolares com textos em wayana e em aparai. Esses dois últimos 
trabalhos estavam previsto dentro de uma parceria/colaboração juntamente com o 
CCPWA e o NEI/AP.



Declaro assim que este trabalho não foi possível ser realizado primeiro por uma 
conversa com os interessados, CCPWA e o cacique João .Aranha de Apalai, ter sido 
necessária para entrar em acordo sobre as modalidades da continuidade do trabalho e em 
seguida a formalização da autorização de ingresso à A.I. continua em andamento até o 
presente momento na FUNAI.

Dando ciência à esta declaração

Eliane Camargo
A j J L

A
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Eliane Cam argo
C E L IA  - UMR 7595 do CNRS
44. nic dc 1'Ainjnil MoiidiC/
75014 - Pans
let. 00 3.1 1 45 80 25 21
fax: 00 53 1 45 85 19 16

t-mail: camargoííccr.linguist jussíeu 
c-nuul: camargofra hotma il com

Macapá, 03 de agosto de 1908

A o IImo Sr.
Jose Amaro Gonçalves Lopes 
Administrador d3 ADR-Macapá 
JFüNAi

Prezado Senhor,

Venho através desta informar que em virtude do não recebimento de mirr-a bagagem 
nesta data, conforme acordado com Vossa Senhoria, fica a FUN AI AER-MAC 
responsável a partir do recebimento deste documento por todo o maíeriai (duas bolsas 
grandes) contendo pertences pessoais.

Fica também responsável essa Administração Executiva Regional pela remessa, sem 
nenhum ônus à minha p essoa  desta bagagem para o seguinte endereço:

Vaie salientar que desde o dia 24 de julho último, quando deixei a area, estou aguardando 
em Macapá esta bagagem para seguir viagem para São Paulo e posteriormente para Paris, 
França. Portanto é de suma importância que eu receba este matéria! o mais breve possível. 
Lembro ainda que. como combinado com a Vossa Senhoria, a FUNAI/AER-MAC deverá 
reembolsar o frete dorvôo realizado no bia 22 de julho último de Macapá a Apalai no 
vaior de RS i .600 (,Hum mil e seiscentos reais) a ser depositado no Banespa agência 0250 
conra n°01 09046-9, titular Eliane Camargo e/bu.

Atenciosamente,

Rua Augusta o* 614 apto. 13 
São Paulo -  SP 
01304-000

Eliane Camargo

cc: Procuradoria Geral da FUNAI/BSB -  a/c do Dr. Carlos Alberto Barreto



O teor de minha pesquisa
Sou membro do Centre d’Ètudes des Langues Indigènes d?Amérique 

(CELIA) do Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) de Paris e 
participo do Projeto Temático: Sociedades Indígenas e suas Fronteiras na 
Região Sudeste das Guianas, coordenado por Dominique Gallois e por Lux 
Vidal do NHII-USP.

Venho trabalhando com as categorias cognitivas da língua wayana 
desde 1993. Desde então realizei mn estudo exaustivo do sistema fonológico, 
que é caracterizado por uma complexidade de interesse científico dentro dos 
estudos da trajetória histórica dos grupos caribe das Guianas. Elaborei 
igualmente um estudo, no qual tento demonstrar que a apelação wayana- 
aparai deve ser referida unicamente à territorialidade, já que o a língua 
paterna, seja wayana, seja aparai, marca uma identificação émica como um 
documento de identidade. Atualmente, tenho me concentrado mais na 
morfossintaxe da língua que apresenta uma estrutura do tipo ativo/estativo 
com uma actância cindida. Isso requer estudos exaustivos de forma a 
entender os mecanismos lógicos e cognitivos do grupo. Interesso-me também 
pela noção da relação aspecto-tempo, que caracteriza uma língua onde o 
tempo está amalgamado ao aspecto. E por fim, em colaboração com o colega 
etnomusicólogo, Hervé Rivière, que há dez anos trabalha com os Wayana do 
Litani (Guiana Francesa), venho trabalhando textos de linguagem esotérica 
que mostra um estado arcaico da língua. Essa minha vinda ao Paru, era para 
trabalhar esses tópicos juntamente com os detentores desse saber ancestral e 
que está se perdendo. Fiquei assim muito surpresa de ser informada que não 
poderia dar continuidade à minha pesquisa, por um lado pela região estar 
atualmente sob o controle dos “alemães e americanos” como fez referência 
Sr. Lima à reunião tida em Apalaí nos dias 4 e 5 de julho. Por outro, a 
displicência do Administrador da ADR-Macapá que Ecou de oficializar a 
autorização de meu ingresso em área e não o fez até o presente momento.

Ainda quanto ao Centro de Cultura, estava previsto uma colaboração, 
juntamente com o Núcleo de Educação Indígena (NEI/AP) de eu preparar 
livros de leitura com os textos coletados em wayana e em aparai.

Venho assim manifestar a minha surpresa era saber que o nome de sua 
Instituição está sendo usada como arma de jogos políticos de interesse da 
ADR-Macapá. Porém, esse uso ilegal é feito apenas oralmente.

Eliane Camargo

Atenciosamente,
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G a r im p o  ilegal em T e r ra  In d íg en a  
P a rq u e  do Tum ucum aque

Na Terra Indígena Parque do Tumucumaque onde vivem Aparai, Tiriyó 
e Wayana, existe, segundo informações de Wayanas (João Aranha, 
Anakari do Apalaí), um garimpo grande, chamado Santa Cla.ra (xerox das 
fotos em anexo), que está em atividade e, bastante próxima da aldeia 
Apalai, uma pista não terminada em vias de uma nova abertura.

No dia 22 de julho, indo para o Apalaí, observei a abertura desta pequena 
pista. O cacique João Aranha informou-me que os garimpeiros que lá 
estavam sairam sem maiores problemas. Ao sobrevoar, notei que a pista 
não foi terminada pois ainda havia árvores derrubadas por todo o seu 
espaço.

No dia 23 de julho de 1998, houve uma reunião em Apalaí, com o 
geólogo e o procurador citados, juntamente com um funcionário do 
Incra, Dílson Marinho, e o chefe de Posto, Sr. Mauro Lima. A pauta 
desta reunião era uma discussão com as lideranças do Paru a respeito do 
garimpo. Eu não pude assistir a este evento, porém o mesmo foi filmado 
e gravado pelos funcionários da Funai de Brasília.

Em 24 de julho de 1998, sobrevoei o garimpo chamado Santa Clara, 
juntamente com geólogo da Funai Mucio da Costa Ribeiro e com o 
Procurador da Funai, Sr. Carlos Alberto Barreto. As fotos em anexo 
permitem uma visão da extensão deste garimpo ilegal. Segundo os índios 
deve haver umas oitenta pessoas trabalhando nesse local. O que vem a ser 
estarrecedor é a amplidão do garimpo, como mostram as fotos, e que até 
aquele momento z ADR-Macapá não havia acionado a Polícia Federal, 
segundo informações de alguns índios. Esta postura passa a ser notável: 
pode ser que esta administração regional preferisse agir em silêncio face a 
uma situação tão delicada, sendo que ela não é o delegado da União, como 
reivindica em certos contextos.



Em anexo segue o depoimento de Anakari feito à Lúcia Van Velthe 
antropóloga que estuda os Wayana desde meados dos anos 70, quando d, 
estada do primeiro em Belém na segunda semana de julho. Neste 
depoimento, encontra-se a localização de um dos garimpos : próximo a 
antiga aldeia de Jaraki, em Etapapitpè. O garimpo Santa Clara (veja fotos 
em anexo) está no centro, em um braço do Ipitinga. Ao sobrevoar este 
garimpo nota-se que ele está bem próximo à demarcação da Terra 
Indígena. Mas é notável, se for verdade, a declaração que Antônio Feijão 
fez a Paulo Ronaldo Aparai em Macapá. Nessa depoimento, observa-se 
que o Sr. Deputado Federal afirma suas intenções de pôr seu maquinário 
para garimpar nas terras indígenas ! Isso é grave.

São Paulo, 4 de agosto de 1998

Eliane Camargo
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DEPOIMENTO WAYANA 

BELÉM, 9 de Julho 1998

Em abril/maio 35 (trinta e cinco) garimpeiros saíram no rio Paru 

próximo da antiga aldeia de Jaraki, de nome Eípápitpè. O chefe deles é 

apelidado de Carapanã. Vieram do Beiradão, mas tem um outro chefe, que 

mora em Santarém e cujo nome é Nei.

Conversa de Carapanã que os garimpeiros vinham subindo o 

Ipitinga e que queriam ir para o centro do rio Jari. Depois pegaram braço do 

Ipitinga e foram varar no Paru. Do garimpo de Santa Clara andaram cinco 

dias pelo mato, porque esse garimpo está no centro, em um braço do Ipitinga 

e tem pista de pouso. O pessoal disse que Carapanã está mentindo, ele queria

mesmo cheaar no Paru. andar na nossa terra.-

O primeiro que escutou garimpeiro foi Moperú. Estava 

pescando, ouviu motoserra. Contou para João Aranha que mandou pessoal 

olhar. Foi Tucupi, Meri-Meri, Trindade, Arariká. Entraram no mato e 

encontraram os garimpeiros. Não falaram com eles, só espiavam de longe. 

Os garimpeiros ficaram no mato. Depois quase todo foram ver os 

garimpeiros quando estavam no mato, mas não falaram com eles só 

espiavam. Foi o pessoal de Xuixuimêne, de Tapaukú,, de Aldeia Apalai e 

até de Matawaré.

Contaram para o Chefe de Posto, nome Henrique. O Chefe de 

Posto passou um rádio para a Administração de Macapá. Depois o 

Administrador veio para Aldeia Apalai para ver mesmo se tinha garimpeiro. 

Viu que tinha mesmo e pediu para comunidade para os garimpeiros sairem



por Aldeia Apalai. A FUNAI mandou então sete barcos b u s c a rá  

garimpeiros. Era barco da FUNAI, da Comunidade, dos Wayana, dos 

Aparai..

O administrador não chamou a Polícia Federal porque os 

garimpeiros sairam por eles mesmos, por ordem do Nei. Falou que se não 

quizessem sair aí é que ele ia mandava chamar a Polícia Federal.

Esses garimpeiros tinham rádio e ficavam se comunicando com 

o Gaúcho, um garimpeiro do Beiradão. O Gaúcho falou com o Nei de 

Santarém que o pessoal dele estava na área, bem perto de Aldeia Apalai. O 

Nei falou então com o Administrador pedindo para o pessoal dele sair e 

falou com o pessoal para sair.

Os garimpeiros apareceram muito doentes, quase morrendo, com 

malária, com ferida. O funcionário da FUNAI, Jackson que é o enfermeiro, 

cuidou deles. Ficaram no Posto da FUNAI esperando o avião que foi 

mandado pelo garimpeiro que ficou no garimpo Santa Clara, o Paulo. Os 

garimpeiros passaram dois dias em Aldeia Apalai antes de sair

Um dos garimpeiros deste grupo ficou em Aldeia Apalai para 

tirar madeira, tábuas de madeira. O nome dele é Antonio “Serrador”. Ele já 

trabalhou no garimpo do Limão. Ele não é garimpeiro mesmo mas ajuda os 

garimpeiros a tirar madeira, a tirar tábuas. Usa motoserra e tira tábuas muito 

rápido, umas 50 por dia.

O administrador falou para a gente; voces não gostam de 

garimpeiro, eu tirei os garimpeiros, agora voces não podem garimpar em 

nenhum lugar da área. ' *• • ~ ~  ~ ~ '..... ~



Tem também o Antônio Feijão que quer invadir a comunidade 

de Apalai. a área indígena. Ele falou assim para Paulo Ronaldo em Macapá: 

“Se índio não trabalhar, se índio ficar preguiçoso, eu sei que voces são 

preguiçosos, eu vou botar meu maquinário na terra de vocês. Quando eu 

botar o meu maquinário aí não tem jeito para tirar’.

O maquinário é para tirar ouro lá do .entro, porque o Feijão está 

muito doido pelo ouro. Assim ele quer por o pessoal dele para trabalhar na 

área, no centro, no lugar onde estava o pessoal do Nei.

Nós ficamos com muita vergonha, ele nos chamou de

preguiçoso.
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V

B R E V E  R E L A T O  SO B R E  OS C O N ST R A G IM E N T O S C A U SA D O S PELO  

E X -C H E F E  DE P O ST O  D O P I N  T U M U C U M A Q U E  : M O IS É S  M E N A

d a  Silva

Em 1993, tive um problema com o então chefe de posto Moisés da Silva que “não 

queria pesquisador da USP na área. Exporei aqui apenas alguns dos constrangimentos.

□  No que me diz respeito, em 1993, fui ao Paru para estudar o aparai, mas o chefe de 

posto, Moisés da Silva, que jamais escondeu não apreciar os “pesquisadores da USP, a 

antropóloga Dominique Gallois e o CTl”, obrigou-me a sair da área, enviando-me para 

fora da A.I. como já mencionei.

Na época de sair da aldeia onde me encontrava (Suisui miin), por rádio ouvia o 

senhor Moisés orientar os Wayana que se eu quisesse sair de área que eu os pagasse e em 

dólar. Caso contrário ele podiam me deixar lá. Passando o prazo de eu sair de área pedia 

a esse senhor que tinha contato com Macapá para que ligassem a cobrar para a minha 

família, avisando que ainda me encontrava em área, mas isso jamais se realizou. Fiquei 

quase um mês a mais sem comunicação com o exterior. Meu marido de Paris entrou em 

contato com o Quai d'Orsay que por sua vez contatou o Itamaraty e este pediu notícias 

minhas à Funai. De Brasília chegou um comunicado de procura e daí o senhor Moisés 

resolveu me tirar de área !

• Na minha frente falava aos índios que como somos da USP temos muito dinheiro e que 

eles. os índios, deviam exigir dos pesquisadores no mínimo um avião para a aldeia.

• Durante os poucos dias que Fiquei em Apalaí, esse senhor me proibiu de ficar na aldeia, 

argumentando que não podemos ter contato com índios por sermos brancos1. Ele me 

obrigou a ficar dormindo na farmácia. Para ter contato com a aldeia eu pulava a janela 

antes de amanhecer.

• Sabendo das propostas que havia feito à colega Paula Morgado2, cuja recusa lhe custou 

nada mais que praticamente o fim de sua pesquisa na área, tive de dormir com uma faca 

na rede pelo fato de ele rondar o local onde dormia. Isso ocorreu durante a ausência da 

esposa desse senhor. A mim declarou: mulher que sai do Sul, do conforto, para se meter 

no mato, está a procura de homem !

1 O mesmo discurso foi retomado por Mauro Lima, atual chefe de posto do P1N Tumucumaque.
2 Esse senhor atrapalhou de forma grotesca a pesquisa da colega Paula Morgado. Conseguiu pôr os índios contra 
eia de tal forma que ainda hoje alguns deles não podem nem ouvir falar no nome dela. Em seguida, ameaçou a 
relação da colega Demse Fajardo com os Tinyó (grupo com o qual vem trabalhando há anos) se ela não lhe 
emprestasse uma certa soma de dinheiro. Mas os outros pesquisadores que não são do Sul nem da USP são

«_ca!orosamenie recebidos pelo batalhão de choque organizado da Funai. influenciados por essa pessoa.

1



• Em julho último, muitos Wayana e Aparai contaram-me que este senhor havia pego 

muito dinheiro de muitos parentes deles e não havia devolvido. Certifiquei-me desse fato 

junto ao administrador que me mostrou um documento no qual a Funai de Brasília estava 

abrindo sindicância sobre as atitudes desse funcionário

2



Eliane CAMARGO

D IV U L G A Ç Ã O  DO S TR A B A L H O S R EALIZA D O S SO BR E O

W A Y A N A

GRAU UNIVERSITÁRIO
1992 UNIVERSIDADE PARIS-SORBONNE (PARIS IV)

Doutorado Novo Regime em Lingüística Descritiva.
Phonoiogie, morphologie et syntaxe. Etude descriptive de la langue caxinauú. 
Orientador: Bemard Pottier 
M enção: Com louvor

CONFERÊNCIAS

1998 a) Problèmes d'aspect et de personne en wayana, RIVALC, Paris

b) Do novo ao velho : os estados transitórios emwayana, reunião mensal do 

Projeto Temático: Sociedades Indígenas e suas Fronteiras na Região Sudeste das 
Guianas (NHII).

1997 Langues amzoniennes et leurs diversités linguistiques : le cas du wayana et de 

1'aparai. Nouvelle-Sorbonne Université Paris III.

1996 a) Analyse morphosyntaxique du wayana àpartir dun texte, EPHE, Paris.

b) Aspects de la morphologie caribe, Vexemple des termes désignants 'manger' en 
wayana, EPHE - Paris.

PARTICIPAÇÃO DE CONGRESSOS E SIMPÓSIOS

1998 a) Lenição e assimilação em wayana, Seminário de Estudos Karib, Museu 

Nacional, Rio de Janeiro, 14-16 de abril.

b) Estado, processo e evento : o aspecto em wayana, Seminário de Estudos Karib, 
Museu Nacional, Rio de Janeiro, 14-16 de abril.

c) L'ordre des mots en wayana, Cercle de linguistique de 1'INALCO, Paris, 4 de 

junho.

1997 a) Os semantismos do “comer” em wayana, Indigenous Culture, Identity and

Quito, 7-11/07/97. (Equador)

b) Similitudes lexicais entre o aparai e o wayana. Elementos para um estudo 
comparativo (línguas caribe do Paru de Leste), Diferencias y similitudes en la 
estrutura dei léxico enlenguas aborígenes y criollas de América, 49 CIA, Quito, 7 

11/07/97. (Equador)
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1996 Identidade Étnica, identidade linguística. O bilinguismo entre os Wayana e Aparai. 
VI Congresso da ASSEL-Rio: Estudos da Linguagem. Limites e Espaços. (Rio 

de Janeiro). De 28 a 31/10/96.

PARTICIPAÇÃO DE PROJETOS CIENTÍFICOS

a) Projeto temático: Sociedades Indígenas e Suas Fronteiras na região do Sudeste das 
Guianas, sob a coordenação de Domimque Gallois e Lux Vidal. Previsto para o biênio 

1996-98. Dentro deste projeto, conferiu-se em 1995 e 1996 um curso de 

etnolingüística no Departamento de Antropologia Social da USP.

b) Projeto CAPES - COFECUB: Línguas indígenas brasileiras, sob a coordenação de 

Michel Launey e Marília Facó Soares. Previsto para o biênio 1997-99. Dentro deste 

projeto, organiza-se juntamente com Bruna Franchetto um Seminário sobre grupos 

caribe de 13 a 16 de abril/1998 no Museu Nacional do Rio de Janeiro.

PESQUISAS DE CAMPO

1998 Um mês em Macapá, wayana.

1996 Um mês com os Wayana e os Aparai, rio Paru de Leste.

1995 Sete semanas com os Wayana (Macapá).

1993 Quatro meses e meio com os Wayana e os Aparai, rio Paru de Leste.

PUBLICAÇÕES 

Eliane Camargo

1997 Identidade étnica, identidade linguística: o bilingüismo entre os Wayana e os 

Aparai, Multilingüismo em foco, "Estudos da linguagem: limites e espaços", 

Mesas-Redondas do VI Congresso da ASSEL-Rio, Rio de Janeiro, UFRJ, 89-99p.

1996 Aspect de la phonologie du wayana, Ameríndia 21, Paris, AEA, 115-! 36p.

1995 Da oralidade à escrita. Relatos de homens e mulheres wayana, Série Cnantier 
Amérindia, suplemento 2 au n°l9/20 d'Ameríndia. Paris, AEA.

EM CO-AUTORIA

Eliane Camargo e Paula Morgado

1998 Tèwéhepinèphe lékên. Osepinonohnõko Zairokene. Tratando-se bem. Guia 
prático de sintomas clínicos em wayana e em aparai, São Paulo, Humanitas, 90p.

Paula Morgado e Eliane Camargo.

1996 “A escola e a evangelização: dois projetos paralelos entre os Wayana e Aparai", 

Povos Indígenas do Brasil, 1991-1995. São Paulo, ISA.292-296p.
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NO PRELO V,

Eliane Camargo

a) La relation d'appartenance en wayana, Linguistique. Paris, P.U.F.

b) Similitudes lexicais entre o aparai e o wayana: elementos para um estudo 

comparativo. Diferencias y similitudes en la estrutura dei léxico en lenguas aborígenes 
y  criollas de América, Atas do 49° CIA. Quito, 1997.

c) Aires linguistiques des langues amérindiennes et créoles des Guyanes. Paris, 

ORSTOM. (Mapa etnolingüístico). Em colaboração com Karin Boven (Suriname) e 

Janete Forte (Guiana).

d) The semantics of'eating' in wayana, Utrecht University, (21p)

ACEITO PARA PUBLICAÇÃO (1997/1998)

Eliane Camargo

a) Léxico wayana-português, Série Chantiers d ’Amerindia, Paris, AEA.

b) État et processus : 1'aspect en wayana, dans Actances 10, GDR 0749 do CNRS

Eliane Camargo e Paula Morgado

Wahaimé : 1'homme-couteau. Récit wayana (caribe), Amérindia 24.

VÍNCULO COM INSTITUIÇÕES DE PESQUISA

a) Membro do CELIA - Centro de Estudos de Línguas Indígenas da América. UMR 

7595 do CNRS, Paris, dirigido por Michel Launey.

44, rue de 1’Amiral Mouchez - 75014 Paris/France

camargo@ccr.jussieu.fr ; fax. 00.33.1.45-85-19-16 ou tel. 00.33.1.45-80-23-21

b) Membro do RIVALC - Recherches Interlinguistiques sur les Variations dActance et 

leurs Corrélats

GDR 0957 do CNRS, dirigido por Zlatka Guentchéva 

4, rue de PAmiral Mouchez - 75014 Paris/France

c) Membro da Société des Américanistes de Paris

Musée de l'Homme: 17, Place du Trocadéro - 75116 Paris/France
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_____ _____  panhada do cacique João Aranha, ! -  EDSON LUIZ

■ ^ i a r i ^ ê n ^ n i ^ d o %  e n ^  T ,
dificuldades para entrar nas áeras pesquisadores cujo traba- -
: •  em área no Amapá ' '3 lho tenha sido aprovado pelo J L J  

ír '”*ív- CNPa e com aval da comunidade.

'■ ‘ Estudiosos àa USP ? ’

Portaria a ser editada amai 
r  as normas para autorizar 
índios; limites serão estabel 
: . serão impostas restriçi

j-‘ •;'I-■ ra .  EDSON LUIZ ’ ' / a ÍV’ “ j 
• .->! . . . . . .  ... ... ", :AX'U |

RASÍLIA’-  Pesquisado- j 
res, missões religiosas, or- ‘

* * -* '•

«r *w.__ r ___ ____ ganizações não-govema- •
sl,-.: * •■"*í Vi CNPq e com aval da comunidade, mentais enfrentarão maiores res- j

GABRIELA A T H IA S"iD ^ '' como é o caso de Eliane. Donizete trições para entrar em aldeias in- , 
. t . . . . -.i .-Hj otm diz que a Funai acaba decidindo dígenas. A Fundação Nacional

Departamento de Antropo- . pelos índios: “Na verdade é o chefe do índio (Funai) vai editar ama
- M - logia da Universidade de do posto quem decide”. Sebastião nhã uma portaria com novas exi- 

São Paulo (USP) acusa a su- Fróes, da Funai do Amapá, nega a gências para autorizar a entra-  ̂
*7 perintendênda da Fundação Na- "existência de problemas: “é só pe- da nas aldeias, como forma *de ) 

cional do índio (Funai), no Ama- *, dir, para Brasília, autorização com tentar conter a máfia da biopira- j 
pá, de dificultar a entrada de pes- antecedência”. . ' taria que atua em áreas indíge-

, quisadores em área indígena, -y .
. O  Conselho da Associação Brasi- 

; leira de Antropologia vai analisar 
as dificuldades que estariam sendo 

•/impostas pela Funai aos pesquisa
dores, em outubro, durante o Con
gresso da Associação Nacional de 
Pesquisa em Ciências Sociais.

“Só podemos tomar decisões ofi
ciais depois dessa reunião”, disse o 
antropólogo Luiz Donizete, do 
Grupo de Educação Indígena e 
membro do Comitê Nacional de 
Educação Indígena.

•- JNo dia 24 de julho, a pesquisado
ra Eliane Carmargo doutora em 
linguística indígena do departa
mento de antropologia da USP foi 
expulsa do Parque do Tumucuma
que, no Pará. Eliane, que pesquisa 
a língua wayana, desde 1993 -  e 
desde então visita a comunidade 
xuixuimene -  conseguiu chegar 
até a a comunidade Apalaí, acom-
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^■aringá sedia a 6a Reunião Especial da SBPC
?**•: 28-31 de  o u tu b ro . L o ca l: c a m p u s  da U n iv e rs id a d e  E stadual de M aringá, de 28 a 31 de o u tu - 
ru . T em a  c e n tra l:  “ C idades de M éd io  P o rte ” , in s c r iç ã o , com  resum o, até 21 de agosto .

«  p rogram ação cientifica com - 
r nde sim pósios, ccnferénci- 

.s. m in icursos e apresentação 
.1 "abalhos em painéis. A p ro
gram ação cultural, como ocorre 
r odas as Reuniões da SBPC, 
ai en fa tiza r a produção local.

3 ra z o s  p a ra  re s u m o : 21 de 
^s to  - No dia 7 de agosto, 

en -e rrou-se  o 15 prazo para pos- 
: i. ,á m  de inscnção com resum o 
d '  traba iho para painéis. Neste 
1 prazo havia a possib ilidade de 
m 'u rso , se o trabalho não fosse 
aceito, desde que o autor tivesse 
r  " irm a d o  seu e-m ail ou fax na 
fiona de inscrição.

M as há um 2- prazo oara ins- 
cosão de resum o: ate 21 de agos- 
■  o caso, porém , não há chan- 

c ^ p a r a  recurso.

In s c r iç õ e s  sem  traba lh o  devem  
,r  fe ita s  a té  30 de se te m b ro  - 

A cós  essa data, as inscrições 
^ , rã o  fe itas durante o evento.

. .  S B P C  resp o n d e  aos in s e r i
a s  até 28 de ag os to  sobre os 
.csum os de trabalhos enviados 

o 19 prazo. O recibo será env ia 
do até 16 de setembro. A té 19 de

outubro, a SBPC responde aos 
inscritos, com  resum o, no 2S pra
zo, e envia a e les o respectivo 
recibo. Envia tam bém  o recibo 
aos inscritos sem  resumo.

C om o in s c re v e r  o s  resum os - 
Enviar em envelope único: 1) dis
quete de 3,5 po legadas, com ape
nas um resum o; 2) ficha de ins
crição, com  apenas um dos au
tores; 3) com provante  original do 
depósito  da taxa  de inscrição 
(não enviar cóp ia  ou fax); e 4) se 
for o caso, com provante de ser 
estudante de graduação ou pós, 
ou professor de 18 ou 2 S grau.
A organização enfatiza que o re
sum o dever ser escrito no forma
to “word for W indows", ser identi
ficado com  o nom e do inscnto e 
não ter p ro teção (senha) e livre 
de vírus. Os d isquetes que não 
puderem  ser lidos serão devolvi
dos com  todo o m aterial, sem o 
p rocessam ento  da inscrição e 
sem possib ilidade de revisão.

O folheto de inscrição (verde), 
com  norm as sobre o resumo, 
pode ser ped ido à SBPC, em SP, 
ou às Secre tarias Regionais da 
SBPC nos estados. Um modelo 
de resumo fac ilita r sua redação.

Inscrição sem  resum o de t ra 
ba lho - A ficha deve ser enviada 
com o comprovante original do 
depósito da taxa de inscrição. Se 
for o caso, há que anexar tam 
bém o comprovante de estudan
te de graduação ou pós, ou p ro
fessor de 19 ou 29 grau.

Enviar in sc riçã o  e resum o pa
ra: SBPC, Rua Maria Antònia, 
294,49 andar, Vila Buarque, CEP 
01222-010, São Paulo, SP.

D e p ó s ito  da in s c r iç ã o ,  em  
nome da SBPC - Banco Brades- 
eo, conta corrente ns 40096-3. 
Agência ns 3130-5 (Major Ser- 
tório), São Paulo, SP.

In form ações gera is : Fone: (011) 
259-2766. E-mail: <inscri@ www. 
sbpcne t.o rg .b r>. H o m ep age : 
<www.sbpcnet.org.br>.

Envio de recu rso  sob re  pa re 
cer de traba lh o : E-mail: < inscri © 
www.sbpcnet.org.br>. Fax: (011) 
214-2541 ou 259-2766 r. 227.

In form ações sob re  lo c a is  e a lo 
jam en tos: Fone: (044) 263-5180. 
E-mail: <sbpc@ pad.uem .br>.

A Funai e o Incra do Amapá 
parece que se uniram para impe
dir a entrada de antropólogos e 
linguistas em áreas indígenas.

Nos últimos dois.anos, não 
poucos aentistas tiveram cortado 
o acesso aos índios.

A vítima mais recente foi 
Eliane Camargo, doutora em lin
guística, pesquisadora da USP/ 
CNRES (Conselho de Pesquisa 
da França). Ela ficou 15 dias em 
Macapá, a capital do estado, es
perando a necessária licença para 
entrar na área dos índios Wayana 
Apalai. Quando finalmente che
gou na aldeia, foi muito bem re
cebida pelos índios. Mas conse
guiu ficar lá só dois dias. Logo 
apareceram fiscais da Funai e do 
Incra e a expulsaram.

*
O governo russo prometeu sal

dar este mês todas as dívidas que 
tem com a Academia de Ciências. 
O total não é muito: são apenas 
US$ 160 milhões, 80% dos quais 
vão para o pagamento de salá
rios. Segundo arevistaNafure(6/ 
8), se o governo não cumprir o 
prometido, acadêmicos estão dis
postos a entrar em greve, juntan
do-se aos mineiros, professores e 
o pessoal da área nuclear..._____

VIanifesto pró-Universidade pública
o n tin u a m o s  p u b lic a n d o  a lis ta  de adesão ao  M a n ife s to  em De

fe sa  da U n ive rs ida de  P ú b lic a , e la b o ra d o  p o r in ic ia t iv a  da Copea 
C oord ena ção  de P rog ram a s  de E s tud os  A v a n ç a d o s ) da UFRJ 

e p u b lic a d o  no JC l332, de 26 de ju n h o , e n o  JB , de 4 de ju lho .

ABC - Am adeu Cury; P U C -C am - 
> n a s  - Ettore Bresciani; P U C 

- M* Malta C a m p ;; J e c e  - 
,a Lerche V ie ira e 1 -.íei de 

C a rva lho  P in he iro :U E L /P R -C a r
los R oberto  Appolom (F ís ica); 
U e n f/R J  - W ilm ar Dias da Silva; 
ü e r j - João Anarade (C iências 
M édicas) e Verônica M orandi (B i
o log ia ); U fa l - Carlos A lberto  M ar
ques dos Anjos; Ufes - C ín tia  Á 
vila de Carvalho (C iências S oci
ais); U FF/R J - Nádia Regina Pe
reira A lm osny (Clinica V e te riná 
ria). Pauio Rodrigues e S ebasti
ão F irm o (M atem atica), Shan- 
W en TsaiAbram o Hefez e Suely 
Druck: UFMG - G iovanni G azzi- 
nelii, e Ram ayana G azzine lli (F í
s ica); UFPE - Janete Lins A zeve 
do, e Pearo Lincoin M attos (C iên
cias Administrativas); U FR G S  - 
N ilton Físcher e Ondina Fachel 
Leal: UFRJ - Afonso C anos M ar
ques dos Santos e Izaoeia M* 
Furtado Kestler; UFRPE - Eliane 
Noya (Socio logia): UFR R J - U lis
ses A le jandro Bustam ante: UFS- 
C ar/S P -O rlando F atioe iloF9 (Quí
mica!: U nB -A dnanaM ore iraA m a- 
ao. Carnto Robeno Zanettí, F ran
cisco G alrão Carneiro. Joaou im  
Pinto ae Anaraos. Jcrge M aaei- 
ra Nogueira . M* ce Louraes Rol-

lemberg M ollo e M* Luiza Falcão 
Silva (Econom ia), Ana M* Costa, 
Edgar M erchan Hamann, Eleu- 
tério Rodrigues Neto, Gláucio Ary 
Dillon Soares, Jacques Velloso, 
Keti Tenenb lat, Luis Cardoso de 
O live ira (A ntropolog ia), Marília 
Coutinho (Relações Internacio
nais), M ariza M onte iro Borges 
(Psicologia) e O virom ar Flores; 
U nesp - A ilto Antonio Casagran- 
de e Nelson M oreira de Carvalho; 
U n icam p - A rício Xavier Linhares 
(Biologia), C aro la  Dobrigkeit Chi- 
nellato, C láud io Henrique de Mo
raes Batalha (História), Emerson 
Elias M erhy e G astão Wagner de 
Souza C am pos (M ediana), Eti- 
enne Sam ain (Artes), Lauro Ba
rata, Leandro Tessler e Roberto 
Luzzi (Física), Roberto de Alen
car Lotufo (Engenharia Elétrica e 
Com putação) e Roseli Golfetti; 
USP - A lba Zaluar, Elba Barret- 
to. Lisete Diníz Ribas Casagran- 
de, Marli André e Paulo Lotufo.

E m a is  - Anderson Ravy Stolf, 
Flávia Cohen Carneiro, leso Mi
randa C astro , M árcio Berbat, 
Nassim G abriel Mehedff, Renato 
Motta, Rogélio Lopes Brandão. 
Vicente Palerm o e Victor Nus- 
senzweig.

Seguro saúde
A SBPC e o Bradesco Saúde 

estão oferecendo um seguro saú
de com características, preços e 
condições especiais d iferentes 
do mercado, feito exclusivam en
te para sócios quites da SBPC 
que tenham cartão Visa e menos 
de 65 anos de idade.

O plano é extensivo ao de
pendente cônjuge (menos de 65 
anos) e aos filhos (até 21 anos 
ou, se universitários, até 24 anos) 
e inválidos de qualquer idade.

Q u ita ção  de m e n sa lid a d e  
atrasada e filiação à SBPC po
dem ser resolvidas via Internet 
<www.sbpcnet.org.br>.

Informações à tarde na sede 
da SBPC. Fone: (011) 259-2766. 
Fax: (011) 3106-1002. E-mail: 
<socios@ sbpcnet.org.br>.

"O isolamento de Cuba não 
funciona."

The New York Times, em edito
rial de 4/8, sobre o bem-sucedi
do tour de Fidel Castro por países 
do Caribe, inclusive a minúscula 
ilha de Granada, que os EUA in
vadiram há quase 15 anos a pre
texto de preservar o hemisfério 
da contaminação cubana...

*
"Muita coisa mudou no Ama

zonas desde que Carlos Chagas 
catalogou, entre 1912 e 1913, as 
doenças que vitimavam as popu
lações da região. Mudou para 
pior. A miséria, o crescimento ur
bano desordenado, agravados 
pelo isolam ento geográfico, 
transformam o estado em campo 
fértil para a proliferação de no
vas e antigas doenças..."

O Estado de SP, de 5/8.

i D > S ^ i H l  E S P  ■
DêpQrtsnmnfü cfe Recursos Uumsnos

Contratação de docentes na USP
Veja as vagas no site 

<www.recad.usp.br/drh>
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FUNAI EXPULSA PESQUISADOR,
MAS DEIXA GARIMPEIROS EM 
TERRA INDÍGENA

Dominada por interesses 
minerários ligados a deputado 
federal, Funai do Amapá 
persegue pesquisadores, 
manipula indios e abre áreas 
para garimpeiros

A Administração Regional (ADR) da Funai de 
Macapá vem criando inúmeras dificuldades para 
a realização de pesquisas antropológicas e 
linguísticas entre os grupos indígenas do Amapá 
e norte do Pará. 0  alvo principal são os 
pesquisadores da Universidade de São Paulo 
(USP), que há mais de cinco anos desenvolvem 
um amplo programa de pesquisa na região. Além 
de dificultar seu ingresso em área, os funcionário 
disseminam mentiras entre os índios, a fim de 
denegrir a imagem dos pesquisadores e da 
instituição a que pertencem. Em geral, as 
"fofocas" divulgadas aos índios levantam 
suspeitas sobre os objetivos de seus trabalhos. A 
última vítima foi a linguista brasileira Eliane 
Camargo, pesquisadora do Centre d’Etudes des 
Langues Indigènes d’Amérique (CELIA/CNRS) 
e professora visitante da USP.

HBrasil
FHC esvazia Lei de 
Crimes Ambientais
14/08/98 16h

■indios
Governo venezuelano 
aciona aparato militar 
contra indios

■Direitos
Socioambientais
ISA e Procuradoria 
processam Xbama por 
incêndios em Farque 
Nacional
30/07/98 16h

■Geral
Represanento cria 
polêmica no Conselho
Tndígana Chileno
14/08/98
■Unidades de
Conservação
Tribunal mantém Parque 
Nacional dos Aparados 
da Serra fechado
08/07/98 15h30

Em janeiro passado, Eliane fez os 
encaminhamentos necessários junto ao CNPq e à 
Funai de Brasília a fim de obter a autorização de 
ingresso em área indígena. Ao mesmo tempo, 
desde abril mantém contato com a ADR Macapá, 
tentando obter justificativas para a recusa de seu 
ingresso. Em julho, Eliane passou mais de 20 
dias em Macapá negociando com o 
administrador local da Funai, José Amaro 
Gonçalves Lopes, uma autorização para dar 
continuidade à sua pesquisa na área indígena. 
Diversos e diferentes argumentos foram 
apresentados pelo administrador para a não 
concessão da autorização. Entre eles o de que a 
USP não contava com a simpatia daquela ADR e

20/08/98 15:15



de que o cacique João Aranha era contrário a sua 
presença na área.

Após várias reuniões com o administrador e com 
lideranças Wayana e Aparai, Eliane foi 
comunicada que a Funai de Brasília expediria a 
autorização assim que recebesse um ofício de 
Macapá informando que o seu ingresso estava 
devidamente autorizado pelo cacique, que havia 
revisto sua opinião. O líder indígena justificou 
sua posição anterior por ter sido infonmado de 
que Eliane, estando ligada à USP, teria vínculos 
com a professora Dominique Gallois e com o 
Centro de Trabalho Indigenista (CTT) que, 
segundo acusações da ADR local, realizaria 
atividade garimpeira ilegalmente na Terra 
Indígena Waiãpi, no oeste do Amapá. No dia 22, 
enfim, a pesquisadora ingressou na área indígena, 
juntamente com o cacique João Aranha.

ARBITRARIEDADES E MANIPULAÇÃO

Na aldeia Apalaí Bona, a pesquisadora explicou 
que estava de passagem, já que sua pesquisa seria 
desenvolvida na Terra indígena Paru de Leste, no 
PIN Pururé. Segundo Eliane, os índios a 
receberam muito cordialmente. Dois dias depois, 
chegaram à aldeia Apalaí, o geólogo Múcio da 
Costa Ribeiro, o procurador Carlos Alberto 
Barreto, ambos da Funai, o funcionário do Incra 
Dilson Marinho e o chefe do posto local, Mauro 
Lima, para uma reunião com as lideranças a fim 
de conversar sobre a presença garimpeira na área 
e deliberar sobre a permanência ou não da 
pesquisadora. O chefe do posto local mostrou-se 
totalmente contrário a presença da pesquisadora 
na área.

Tais reuniões, filmadas e gravadas pela equipe da 
Funai, foram realizadas sem a presença da 
pesquisadora. Ao término de uma das reuniões 
Eliane Camargo foi comunicada que seria 
retirada imediatamente da área, por decisão da 
comunidade indígena e que ela estava sem 
autorização da Funai de Brasília. Sua bagagem 
pessoal ficou retida na aldeia, sob 
responsabilidade do órgão indigenista. Antes d e , 
sua saída da área, algumas lideranças indígenas 
mostraram-se confusas com a situação e com a 
reunião realizada pelos funcionários da Funai e 
do Incra, pedindo que ela voltasse em breve com 
o "tal papel de Brasília" para continuar seu 
trabalho.
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No último dia 24 de junho, Eliane foi retirada 
pela Funai da Terra Parque Indígena do 
Tumucumaque, no extremo norte do Pará, onde 
estava há dois dias dando continuidade a uma 
pesquisa lingüística entre os Wayana, iniciada 
em 1993. O procurador Regional dos Direitos do 
Cidadão no Estado do Pará do Ministério 
Público Federal, Ubiratan Cazetta, colheu um 
depoimento da pesquisadora, para análise das 
providências cabiveis. A Funai de Brasília 
informou que sua autorização havia sido assinada 
no dia 4 de agosto, após ter recebido um ofício 
da ADR Macapá.

INTERESSES MINERÁMOS

Enquanto funcionários da Funai local 
esforçam-se em denegrir a imagem dos 
pesquisadores, crescem os rumores sobre o 
crescimento do garimpo Santa Clara, localizado 
dentro da Terra Indígena Parque do 
Tumucumaque, recentemente demarcada e 
homologada pelo Governo Federal. Não há 
informações precisas sobre esse garimpo ilegal, 
visto que o assunto é tratado com sigilo pela 
ADR de Macapá. Acredita-se que mais de 80 
garimpeiros e duas pistas de pouso clandestinas 
estejam em operação dentro da área indígena.

A pesquisadora Eliane Camargo presenciou uma 
conversa inusitada entre funcionários da Funai, 
quando ainda estava em Macapá aguardando sua 
autorização. Diante da inexistência de recursos 
para fretamento de aeronave, por parte da Funai, 
para a aldeia Apalaí, Dilson Marinho, 
ex-funcionário da Funai e atualmente no Incra, 
teria sugerido que os índios poderiam ser 
transportados por via terrestre de Macapá até o 
município de Laranjal do Jari, e dali conseguir 
uma carona em aeronaves de garimpeiros.

Interesses garimpeiros dominam a atual 
administração da Funai em Macapá. O 
administrador Amaro Lopes foi indicado para o 
cargo pelo deputado federal Antonio Feijão 
(ex-PFL, atualmente no PSDB), que defende 
interesses garimpeiros na região, e que, segundo 
rumores internos da própria ADR, é o "patrão" da 
Funai, do Ibama e do Incra no estado do Amapá.

No ano passado, a Funai de Macapá interrompeu 
a programação da equipe da Coordenação
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Nacional de DST/Aids db Ministério da Saúde, 
que vinha desenvolvendo urtiá ação emergencial 
de saúde entre os índios Tiriyó do Parque de 
Tumucumaque. Mais tarde, acionou a Polícia 
Federal para retirar uma médica que prestava 
assistência aos índios Waiãpi, também sob 
jurisdição daquela ADR. Agora expulsam uma 
pesquisadora.-Enquanto isso, cresce a volúpia 
mmerária sobre as terras indígenas da região, 
sem que a Polícia Federal tenha sido acionada, 
até o momento, para desativar o garimpo Santa 
Clara. E, no mínimo, suspeito o esforço da Funai 
em impedir a presença de pesquisadores entre os 
índios, ao mesmo tempo em que nada é feito para 
a retirada de garimpeiros que detonam o 
território indígena. (ISA, 14/08/98)
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TIRIYÓ E K AXUYANA -  Terra Indígena Parque de Tumucumaque 

pesquisadora: Denise Fajardo Grupioni

Histórico da pesquisa

Em 1992, sendo aluna do curso de antropologia na USP, e tendo optado pela área de 

etnologia indígena, precisava escolher um grupo indígena junto ao qual deveria realizar 

minha pesquisa de campo. A opção pelos Tiriyó se deu em função de que existem 

pouquíssimas informações publicadas sobre eles e ainda, da possibilidade de integrar-me 

em um projeto de pesquisa comparativa sobre os grupos indígenas da região das Guianas, 

do qual atualmente faço parte na USP.

Os Tiriyó vivem no extremo norte do Parque de Tumucumaque juntamente com os 

índios Kaxuyana e Ewarhoyana. São assistidos diretamente por uma Missão Franciscana e 

contam com apoio de transporte da FAB, que possui um destacamento de fronteira na 

região. A Funai nunca construiu posto ali e seu apoio sistemático na área é recente. Desde o 

início dos anos 90 este órgão assumiu a assistência de saúde juntamente com a FNS, através 

do envio de enfermeiros que se revezam no ambulatório da Missão e de equipes de vacina e 

controle de malária.

Desde que estive pela primeira vez na área, fui estabelecendo relações muito boas 

tanto com os índios, quanto com os missionários franciscanos que atuam entre eles há 

quase 40 anos, assim como com o pessoal da FAB, com quem nunca tive problemas. Na 

propo: o inversa, minhas relações com o pessoal da Funai de Macapá foram cada vez

mais difíceis. De 1992 para cá ja passaram 4 administradores pela AER de Macapá e por 

todos fui tratada com arrogância e desconfiança, principalmente nos momentos em que 

solicitava permissão para entrar na área. Como sempre tive anuência da comunidade 

indígena e da Missão Franciscana, nenhum administrador chegou a me impedir de ingressar 

na área até hoje, entretanto nunca pouparam esforços para fazer intrigas ou chantagens que 

pudessem me comprometer perante os índios. -  - ■ —  ■ -----

Em decorrência destas intrigas, toda vez que volto para as aldeias ou recebo 

telefonemas, em São Paulo, de algum Tiriyó que me liga de Macapá, tenho de gastar 

algumas horas para explicar questões que são colocadas pelo pessoal da Funai para eles. 

Por exemplo:



“Por que você não consegue dinheiro na USP para doar uma aeronave para a 

comunidade? ”

“Como você é aluna da antropóloga Dominique Gallois (acusada pela Funai local 

de garimpo na área indígena waiãpi através do Centro de Trabalho Indígenista/CTI), 

provavelmente é uma ‘enviada' dela para implantar o CTI entre os Tiriyó ”

“O pessoal da Funai nos disse que você vende as fitas de vídeo que filmou da gente 

nas festas de natal por 200 dólares cada uma"

Tais comentários, completamente sem cabimento, só nos levam a pensar que o 

pessoal da Funai de Macapá, além de não ter qualificação para entender o que é o trabalho 

dos antropólogos, sente-se, por algum motivo, ameaçado com sua presença e, então, são 

criadas intrigas com o intuito de afastá-los.

De 1992 a 1994, durante a administração de Antônio Pereira Neto, os problemas 

que tive resumiram-se a comentários desagradáveis veiculados por funcionários da Funai 

pelo fato de eu ser aluna de Dominique Gallois.

Em dezembro de 1996, durante a administração de Joel Bezerra , estive em Macapá 

com o objetivo de me deslocar para o Parque de Tumucumaque, a fim de realizar mais uma 

etapa de pesquisa de campo. Como normalmente não dispomos de recursos suficientes para 

o frete de aeronaves em nossos orçamentos de pesquisa, costumamos esperar vaga em vôos 

da FAB, Funai ou Governo do Estado do Amapá, para podermos nos deslocar até as áreas 

indígenas cujo único meio de acesso é por via aérea. Na época, às vésperas do Natal de 

1996, não havia nenhuma previsão de vôo para a Missão Tiriyó e eu já estava perdendo as 

esperanças de chegar lá antes do final do ano, entretanto, na manhã do dia 23 de dv_embro, 

um rádio de emergência solicitava que fosse enviada para a Missão Tiriyó uma aeronave, o 

mais rápido possível, para resgatar uma criança com fratura exposta no braço. Sabendo 

desta informação, solicito ao Sr. Joel Bezerra permissão de embarcar nesta aeronave. Para 

minha surpresa, porém, este administrador diz que não possuía recursos para o frete aéreo e 

que só poderia fazê-lo se eu pagasse. Expliquei que em meu orçamento de gastos com 

^aquela viagem não dispunha de verba para frete aéreo e que era justamente por isso que 

estava aguardando a primeira oportunidade que aparecesse. Quanto a sua atitude em relação 

à solicitação de emergência, manifestei meu espanto, tendo em vista que a Funai é 

responsável por resgatar doentes, principal mente, em casos como aquele, e o que ele estava



me dizendo era que se eu não pudesse pagar o frete, a criança que se encontrava com 

fratura exposta ficaria sem ser atendida.

No decorrer daquele dia, o Sr. Joel Bezerra ficou irredutível, disse que não enviaria 

nenhuma aeronave, caso eu não pagasse, pelo menos a metade do frete que, na época, era 

RS 1.300,00. De minha parte, preocupada, por um lado, com a criança que aguardava 

socorro e, por outro, ansiosa em chegar na área, tomei a decisão de pagar, com recursos 

próprios, a quantia solicitada, entretanto, não deixo, até hoje de considerar que o referido 

administrador foi negligente com o caso, assim como foi em duas outras ocasiões que pude 

acompanhar1.

N o ano seguinte, no dia 10 de outubro de 1997, já na gestão de Ribamar Quintas à 

frente da AER de Macapá, quando encontrava-me novamente em campo, na aldeia da 

Missão Tiriós, recebo um rádio daquela AER dizendo que deveria partir na aeronave que 

estaria chegando na Missão no dia seguinte, pois meu marido estaria em Macapá à minha 

espera. Achei que deveria se tratar de algum engano, pois naquela data, em hipótese 

alguma, meu marido poderia estar em Macapá. Em função disso, não segui a instrução dada 

e permaneci na área até o dia 18 de outubro. No dia 20, já em São Paulo recebo a ligação do 

funcionário da Funai de Macapá, Sr. Moisés Mena da Silva (ex-chefe da assistência), 

dizendo-me que havia aguardado minha chegada em Macapá na aeronave do dia 11, pois 

precisava falar urgente comigo, e tanta era a sua urgência que tinha enviado um rádio 

dizendo que meu marido estaria lá, para ver se assim eu saía da área. Só então entendi a 

origem daquele rádio estranho. Mas o fato é que o Sr. Moisés se desencontrou de mim e só

1 Em novembro de 1996, assim que foi obtida a confirmação de soropositividade de uma 
mulher tiriyó, esta foi enviada para a Casa do índio, em Macapá, porém, ali ficofr'hospedada sem 
nenhum cuidado especial. O então o administrador, Joel Bezerra, justifica que “Ela talvez não 
suportasse o isolamento, devido a suas tradições culturais" e pondera que, em contrapartida: 
"Fizemos um trabalho de conscientização dos índios a respeito da doença”, Porém, o que ocorreu 
na prática foi que a índia manteve relações sexuais com índios, de outras etnias, ali albergados, 
ficou exposta à pressão da imprensa e foi alvo de matérias sensacionalistas.

No início de 1997, durante um tratamento de massa das DSTs entre os Tiriyó e Kaxuyana, 
o Sr. Joel Bezerra mantém-se impassível diante da necessidade de envio, com urgência, dos

Apesar do Ministério da Saúde ter fretado uma aeronave a AER de Macapá não despacha os 
medicamentos pela aeronave que segue praticamente vazia para a área indígena. Em decorrência 
disso o tratamento é interrompido por um dia. O problema só é resolvido depois de muita 
insistência no rádio, por parte dos responsáveis pelo tratamento. Posteriormente há reincidência de 
DST em pessoas tratadas, fato que provavelmente se deve aos acidentes de percurso enfrentados 
no decorrer tratamento.



conseguiu entrar em contato quando eu já estava de volta a São Paulo. Naquele telefonema 

disse-me que estava precisando muito de um favor meu em troca de todas as vezes que 

tinha permitido minha entrada em área e em troca de apoio futuro para que eu continuasse 

podendo realizar minhas pesquisas, afinal, segundo ele, o fato de eu ser aluna da Profa. 

Dominique Gallois dificultava muito minha situação e o então administrador Sr. Ribamar 

Quintas estaria propenso a não permitir mais a continuidade do meu trabalho junto aos 

Tiriyó. O seu pedido era o de que eu depositasse R$ 1.000,00 na conta dele, no Banco do 

Brasil, até o final da tarde daquele mesmo dia. Caso contrário ele não garantiria mais seu 

apoio e influência, junto ao administrador, para permitir meu ingresso no Parque de 

Tumucumaque. Como achei um absurdo o que acabara de ouvir, não depositei o dinheiro e, 

procurando garantir a continuidade de meu trabalho entre os Tiriyó, iniciei, naquele mesmo 

mês os trâmites necessários para obter a autorização formal de pesquisa junto ao CNPq e ao 

CGEP/Funai. Em abril deste ano de 1998 recebi o documento que me autoriza a realizar 

pesquisa antropológica no Parque de Tumucumaque por um período de dois anos* 2.

Espero que em uma próxima etapa de pesquisa de campo esta autorização tenha a 

devida validade, apesar do notório esforço que a Funai de Macapá vem realizando no 

sentido de influenciar as comunidades indígenas sob sua jurisdição a não aceitarem a 

presença de pesquisadores da USP, como evidenciam os trechos da carta e do depoimento 

apresentados no anexo seguinte.

Entretanto, como minha preocupação não é apenas a de garantir dados para minha 

pesquisa, mas principalmente a de que meu trabalho possa, de alguma maneira, reverter em 

apoio às demandas da comunidade tiriyó e kaxuyana que estiverem ao meu alcance, desd„ 

1996 venho, em relação à questão da saúde, acompanhando os desdobramentos da atuação 

da Funai e do Ministério da Saúde no sentido de combater o alto índice de DSTs e a ameaça 

de aumento de casos de HIV positivo, após uma morte e um caso confirmado. Em relação à 

educação, venho coordenando um projeto3, formulado a pedido da comunidade, que visa a

-  --------------------------------------------

2 No início deste ano, fiquei sabendo que este mesmo Sr. Moisés Mena da Silva, estaria devendo 
uma quantia considerável em dinheiro a alguns membros da comunidade indígena de Apalaí, em 
decorrência de ter obtido a senha das contas bancárias de alguns aposentados indígenas que nele 
confiaram, mas, desde então, nunca mais receberam seus salários.
3 Este projeto, intitulado “Resgatmdo a Escola junto com os Tiriyó e Kaxuyana: formação de 
professores indígenas e melhoria nas condições de ensino” envolve a participação de 
antropólogos, linguistas e especialistas em educação indígena e conta com financiamento do MEC.



melhoria das condições de ensino em suas aldeias e uma melhor formação para os 

professores tiriyó e kaxuyana que ensinam nas quatro escolas da comunidade.

Embora uma das críticas mais veiculadas entre os índios, por parte dos funcionários 

da Funai de Macapá, em relação aos pesquisadores da USP, seja a de que “os 

pesquisadores da USP vêm aqui, sugam o conhecimento dos índios, enriquecem 

publicando livros e fotos e nunca mais aparecem”, além de nossas pesquisas não serem 

bem vistas, nosso trabalho de assessoria em projetos de educação e saúde também não 

costuma ser apoiado pela AER da Funai em Macapá. Isso nos é demonstrado pelos 

inúmeros empecilhos que somos obrigados a enfrentar para conseguir pôr em prática algum 

curso de educação ou trabalho de saúde junto às comunidades indígenas da região, e, ainda, 

pelos comentários dos próprios índios que sempre nos contam o que foi dito de nós por tais 

e tais pessoas da Funai.

Estes sucessivos boicotes vêm se somando, ao longo dos últimos anos, e 

configurando, na prática, um quadro muito negativo em termos de assistência às 

comunidades indígenas do Aunapá e Norte do Pará, tendo em vista que possíveis parceiros 

vêm sendo sistematicamente boicotados e que muito pouco vem sendo feito por parte da 

Funai de Macapá no sentido de atender às demandas existentes, principalmente no que diz 

respeito à saúde dos povos indígenas da região.

Entre os Tiriyó e Kaxuyana, especificamente, a ameaça de uma epidemia de Aids, é 

apenas um dos grandes problemas que atualmente lhes preocupa. Isso porque doenças 

como a malária, a tuberculose e a leishmaniose, que já estiveram praticamente sob controle, 

em anos an; ores, agora em 1998, reapareceram com muita força, a ponto de terem sido 

registrados 42 casos de malária, em junho último, em uma aldeia, cuja população é de cerca 

de 80 pessoas.

Diante desta situação alarmante e da exigüidade de esforços que vêm sendo 

dispensados por parte dos órgãos responsáveis, em meados do mês de julho passado, 

cansados de esperar a chegada de equipes de saúde em sua área, uma comitiva de lideranças

Fundação Nacional de Saúde de Macapá, providências emergenciais para os casos de 

malária em suas aldeias e manifestar sua intenção de ir a Belém para conversar com o 

Brigadeiro do Io COMAR, tendo em vista que desde os anos 60 a FAB mantém um



destacamento de fronteira em sua área e fornece apoio logístico, principalmente nos setores 

de transporte e saúde. Na seqüência, pretendiam seguir até Brasília, a fim de poderem 

conversar pessoalmente com o Presidente da Funai e o Ministro da Saúde para relatar a 

dramática situação que estão vivendo e solicitar apoio.

Em relação a esta viagem, o Sr. Amaro Lopes concordou, ofereceu-se para 

acompanhá-los, avisou que iria providenciar o dinheiro necessário para custear não só a ida 

de lideranças tiriyó e kaxuyana, mas ainda das lideranças wayana, aparai e waiãpi, que 

também estão ligadas à AER de Macapá; pediu, porém, que aguardassem até agosto, sob a 

alegação de que em julho seria difícil encontrar as pessoas em Brasília, disse que o dinheiro 

necessário, tentaria conseguir com algum deputado, já que a Funai não teria recursos.

Os dias foram passando e os líderes ficaram aguardando. No decorrer deste tempo, o 

administrador sugeriu que eles voltassem para suas aldeias e aguardassem lá a data de 

viajar, mas eles não aceitaram porque sabem que é muito difícil conseguir transporte aéreo 

para o Tumucumaque e ficaram temerosos de perder a oportunidade. Mais uns dias se 

passaram e o administrador alegou que só conseguiria a verba necessária depois que ele 

mesmo fosse sozinho a Brasília, em uma viagem que já estava programada.

Na primeira semana de agosto, o Sr. Amaro parte para Brasília, onde ficaria por um 

mês, deixando seu substituto em Macapá. Completamente sem esperanças de seguirem seu 

roteiro de viagem como programado e informados de que a AER de Macapá não dispunha 

de recursos para o frete da aeronave que deveria levá-los de volta para o Paru 

d’Oeste/Cuxaré, os caciques tiriyó e kaxuyana pedem ao Governo do Estado do Amapá 

apoio de transporte, no que são prontamente atendidos.

N o final da primeira semana de agosto todos retomam a suas casas frustrados por 

terem abandonado seus afazeres e não terem conseguido levar suas demandas às 

autoridades compententes. De concreto, ficou um depoimento e uma carta, feitos por João 

Tiriyó, jovem liderança indígena que auxilia os caciques como tradutor e intérprete, tendo 

em vista que eles não falam e entendem com dificuldade o português. A carta era para ser 

=entpégtt&^ãõ Presidente da Funai, por ocasião da pretendida viagem a Brasília. A cópia 

original desta carta está assinada por todos os líderes que, voltaram para suas aldeias com 

esta carta e com todas as esperanças de melhorar a situação de sua comunidade frustradas. 

O depoimento, constitui-se em um desabafo diante da situação que estão vivendo e trata-se



de um desabafo muito corajoso, tendo em vista que o seu conteúdo procura esclarecer uma 

série de intrigas que vêm sendo alimentadas por órgãos indigenistas locais e que vêm sendo 

responsáveis pela atual crise e paralisia das ações de saúde junto aos grupos indígenas do 

Amapá e Norte do Pará.

Neste depoimento e na carta que encontram-se integralmente em anexo, são feitas 

referências aos seguintes problemas:

Interrupção dos trabalhos da equipe da CN-DST/AIDS (No final do ano de 

1995, aleitada pela Procuradoria Geral da República no Amapá sobre o problema do 

aparecimento de casos de Aids entre os Tiriyó, o então Programa Nacional de DST/AIDS 

intervém na situação e passa a enviar grupos técnicos a Macapá para avaliação das 

necessidades das instituições locais de saúde e toma algumas providências emergenciais. 

Desde o início das ações do Ministério da Saúde em relação às DST e Aids no Amapá e 

Norte do Pará, a Funai de Macapá mostrou-se contrariada com as atribuições das equipes 

enviadas e, desde então vem protagonizando um esforço, tanto de denegrir a imagem dos 

integrantes do grupo, quanto de boicotar suas ações. Estas, ficaram completamente 

inviabilizadas a partir do momento em que a ADR da Funai de Macapá proibiu a entrada da 

enfermeira Dulcimar dei Castilho nas áreas indígenas sob diversas alegações informais, 

sem nunca comunicar oficialmente sua decisão à CN-DST/Aids, apesar desta comunicação 

ter sido solicitada. A recusa em relação ao trabalho de Dulcimar foi, curiosamente, 

endossada pela comunidade indígena, através de um rádio enviado a Macapá, onde é dito 

que tanto esta enfermeira, quanto a equipe da CN-DST/Aids, é considerada “persona non 

grata” na comu: iade. Em seu depoimento, João Tiriyó esclarece o modo como esta 

decisão foi influenciada pela ADR de Macapá):

"Agora, quanto à enfermeira Dulce (consultora da CN-DST/AIDS), eu acho 
que isso era mais pressão da Funai. E a Funai que não quer trabalhar em parceria 
que tá fazendo essa intriga e o pior de tudo é que a Funai sempre diz que não tem 
dinheiro, não tem dinheiro pra fazer nenhum tipo de serviço na área indígena. E 
por que então que ele (o administrador) não aceita outras pessoas que quer também 
ajudar os índios se ele sabe que não tem condições de ajudar ? Mas outras pessoas 
têm condições de ajudar também.

( . . . )
Como disseram também que a enfermeira Dulce, que não era quista na 

aldeia né. Mas isso é besteira, isso eles (os caciques) foram obrigados a dizer que a 
Dulce nãc entrava mais na área porque a Funai obrigou eles a dizer isso. Dizendo



eles que fo i o administrador (Sr. Amaro Lopes) que falou isso. Agora o 
administrador tem que também explicar porque ele não quer.

(...)
O que fizeram com a Dulce né, fizeram assim, mas fo i obrigado a dizer, mas 

não é que isso saiu do coração dos cacique ou do coração da comunidade. Isso saiu 
de outra boca e entrou na outra boca, pra outra boca dizer da Dulce que não é pra 
vir a enfermeira.

Agora, as coisas estão paradas, nem a Funai, nem o Ministério (da Saúde) 

vai dar continuidade no trabalho do DSTe Aids. 0  administrador (Amaro Lopes) 

prometeu, só promessa, e a comunidade tá lá sofrendo, sem remédio. Lá tá faltando 

remédio, remédio de leishmaniose, remédio pra tuberculose, é gente pra trabalhar 

em borrifação das casas, não tem, simplesmente não tem. Mas isso tudo porque eu 

acho que o Ministério não manda mais remédio pra nós porque (pausa). Eu não sei, 

eu não entendo mais nada, eu só sei dizer que mais dia, menos dia os índios vão se 

acabar porque tem muita gente que tá com leishmaniose, fizeram tratamento mas o 

tratamento fo i interrompido por falta de remédio, porque nunca mais chegou, e a 

Funai diz que não tem na Fundação (FNS) e a gente chega lá, o cacique chegou lá 

também na Fundação e perguntou se tinha remédio pra leishmaniose e disseram 

que não, que o Ministério ainda não enviou.

São essas coisas que os caciques e nós sentimos, nós sentimos isso na pele, e 
por isso nós queremos chegar a Brasília pra gente discutir e pra gente resolver 
esses problemas junto com o Presidente da Funai e junto com o Ministério da 
Saúde também. ”

Restrições aos antropólogos e lingüistas da USP que realizam pesquisas junto à 

comunidades indígenas sob jurisdição da ADR de Macapá (Desde 1992 os 

pesquisadores, especialmente os da USP, que trabalham com os grupos indígenas que estão 

sob jurisdição da Administração Regional da Funai do Amapá, sediada na cidade de 

Macapá, vêm encontrando dificuldades de toda ordem para ingressar e pesquisar em área 

indígena. Tais dificuldades são, sistematicamente, criadas dentro daquela ADR, sob 

alegações fortes que não só denigrem a imagem dos pesquisadores e da instituição a que 

estes pertencem, como efetivamente, ameaçam viabilidade das pesquisas em curso e 

também dos trabalhos de assessoria às questões de saúde e educação que desenvolvem  

como contrapartida ao apoio das comunidades à pesquisa. Em seu depoimento, e na carta 

para o Presidente da Funai, João Tiriyó expõe como é visto o trabalho destes pesquisadores



por sua comunidade, tanto no que diz respeito à pesquisa, quanto aos cursos de formação de 

professores indígenas que estes vêm organizando. Destacamos abaixo, alguns trechos sobre 

o assunto):

Trechos do depoimento:
"Agora, dizer também que os pessoal da USP tá atrapalhando as 

comunidade, isso é mentira. Na nossa comunidade lá em Tiriós os alunos da USP 
nunca atrapalhou. E  eu acredito também que nas outras etnias também a USP não 
atrapalhou. Eu garanto que isso é falsidade da Funai. Isso é muita conversa que ele 
(o administrador) tá fazendo só para poder atrapalhar a vida indígena e não a 
Funai. A Funai não sofre nada com isso. Isso quem tá sofrendo são os índios. E não 
é a Funai que sofre. A Funai já  tá com a vida feita, tá seguro. Como agora o 
funcionário também tcrva dizendo "Ah, se eu quiser sair da Funai eu saio porque eu 
Tião tô ganhando e nem vou perder ruída E  isso que a Funai quer dizer para os 
índios, é por isso que eles não querem que os pessoal da USP vá pra área, pra 
depois ficar jogando esse chaveco pro lado dos índios: "Eu não perco nada, e nem 
ganho nada! ” Isso que eles querem. Agora, ajudar os índios com interesse mesmo e 
promover mesmo os índios eles não querem, isso eles não querem nunca. Eles 
querem é retardar os índios e ficar do jeito que os índios era antigamente. Mas nós 
hoje, nós não queremos mais isso! Isso fo i antigamente, hoje na realidade mesmo 
nós não queremos mais isso.

( . . . )
Agora, me diga uma coisa, se a gente olhar, há muito tempo que nós 

estamos também, aliás o cacique, a comunidade força ele, o cacique, a pedir os 
pessoal que tenha condições de ensinar os índios Tiriyó. O que que eles (a Funai) 
dizem? "Ah, não tem, não tem pessoa disponível pra trabalhar em área indígena.

A Funai sempre diz: "Olha pessoal, não vão querer esses pessoal da USP 
porque eles moram muito longe, e não adianta eles darem o curso uma vez só por 
ano porque não compensa. Nós vamos arranjar os pessoal daqui mesmo E falou  
também (Amaro Lopes) que tem umas pessoas daí, parece que é no UNIFAP, 
UNIFAP? um negócio assim, eu não entendo ainda muito o que é negócio de 
pedagogií1 è, pedagogia, e invés de aprender aqui, eles podiam ir pra área, dar o 
curso e lá também aprender, terminar sei lá, negócio de pedagogia, né.

Mas será que esses pessoal tem coragem de ir pra lá, pra área dos 
Tiriyó? Que todos falam que é longe, longe, longe, que não dá pra chegar. Então 
essas pessoas que moram aqui no estado do Amapá que fica  quase perto de Tiriós 
já  dizem que é longe, imagine os que estão lá em São Paulo. Eles vêm pra cá com 
toda alegria, feliz de passar por aqui pra chegar lá em Tiriós, conhecer as coisas, 
conhecer a realidade, né, agora essas pessoas, esses professores, são barrados, 
simplesmente é fácil dizer: "Não deixo mais entrar pessoal da USP ”. É  fácil. Será

acho que não! Esses pessoal daqui de Macapá são mais preguiçoso que só pensa 
parece que em dinheiro. A í outros dizem: "Ah, mas esses antropólogos ganham 
muuuiito dinheiro, é só por dinheiro que eles vão prá lá, se não tivesse dinheiro eles 
não ia também. Outros já  dizem: “E, eles já  vêm com diárias", não sei que, 
passagem, dinheiro pra pagar hotel, pra pagar não sei o que, um monte de coisa. A í



isso o índio vai acreditar, o índio vai acreditar e dizer “Então tá bom, vamos dizer 
que a gente não quer '

Trecho da carta:

“Voltando a falar do pessoal da USP, se eles saem, não é a FUNAI quem 
sofrerá, mas nós, por eles ibalham com a gente. E  por que é a FUNAI que quer 
tirar eles? Quem deve dec se queremos ou não esse pessoal, somos nós Tiriyos 
que conhecemos o traba deles e gostamos deles. Será que é por que eles
começaram a ajudar a gen na educação, o que a FUNAI não faz? Será que é por 
isso que a FUNAI quer afastar esse pessoal da gente ? 0  administrador falou para 
as lideranças tiriyó, no dia 24 de julho de 1998, que vai qfastar o pessoal da l JSP e 
também que não adianta nada eles ajudarem na educação porque eles só vêm uma 
vez por ano.

Por que a Funai não pára de brigar com o pessoal da USP, com os 
antropólogos que trabalham com a gente? Certo, eles não estão sempre presentes, 
mas quando vêm na nossa aldeia, ficam com a gente, aprendem coisas da nossa 
cultura com a gente e respeitam a gente. Nem sempre a Funai manda o seu próprio 
funcionário para ensinar a gente, e nem sempre ele tem vontade de aprender com a 
gente.

A gente quer dizer que quanto mais a Funai toma esse tipo de decisão, mais 
confusão aparece. Nunca que o pessoal da USP atrapalha a gente, nem a 
comunidade tiriyó e nem outras etnias. ”

Nas palavras dos caciques:

cherô nai túmoire ôwehtohon rôken.
Atútomepenarô karamanton iyomi inmoiyewa mehtône.
Ainya inakorommaewa ôwehtohon nai irô.
Ainya nai ôiyene, FAB, Funai, Padre, Usptaotom marô, ma 
omipokôntom marô.

Isto é :
Isso tudo é inveja (túmoire).
Por que não atenderam o pedido do cacique (Ximeto) quando diz 
querer pessoas daqui (do Amapá).
Isso tudo é para dificultar o ensino para os nossos filhos.
Nós queremos todos (que querem trabalhar com a gente), a FAB, a 
FUNAI, os Padres, a USP, e aqueles que estudam a língua.

.. - E stadia de índios em Macapá (Os caciques Tiriyó e Kaxuyana que se dirigiram a

Macapá se sentiram muito mal recebidos pela ADR de Macapá, como é relatado nestes 

trechos extraídos dos documentos em anexo):

Trecho da carta
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“Por que é que a Funai nos pergunta tanto o que viemos fazer em Macapá ? Os 
funcionários da Funai e o presidente da APITU  (Associação dos Povos Indígenas 
do Tumucumaque), Missico Oiampi, nos perguntam: ‘quem fo i  que chamou 
vocês aqui?’ Será que é hem esse tipo de pergunta que nós merecemos ? -  ‘Claro 
que não. ’

Nós queremos ser tratados como qualquer ser humano e como todo cidadão 

brasileiro enquanto etnia indígena vivendo em terras brasileiras, como nos lega os 

direitos do índio na Constituição. Será que nos falam assim só pelo fa to  de sermos 

de outro Estado? Será que é por isso que a Funai nos trata desse jeito?

Perguntamos agora: por que é que os caciques tiriyó não são nem conhecidos nem 

reconhecidos como caciques? Quando um cacique pede a um funcionário da Funai 

para levá-lo até a Administração, a resposta é sempre a mesma: Não, não posso. ’

Será que esses funcionários não vêm que estão falando com uma autoridade? 

Certo, não é uma autoridade do branco, mas as autoridades Tiriyó não devem ser 

tratadas de forma diferente, pois são também autoridades na nossa cultura e 

merecem o seu devido respeito. Somos discriminados demais. (...)

Perguntamos também se os veículos usados com o símbolo da Funai estão à 
disposição dos funcionários e de seus parentes? Não. Uma vez que o carro fo i  
comprado para o uso do índio, somos nós que temos o direito de usar quando 
precisamos, mesmo nos fins-de-semana. ”

Trecho do depoimento:

Realmente tem coisa que os índios só dizem é, é.
A Funai diz: tá bom, não tá? Tá.
E  os índios fica aí, não diz nada pra Funai, que as coisas tão errado. É, 

chefe de posto também: “não, tá bom, tá ótimo, pode ficar, tá ”. Quer dizer que os 
Tiriyó diz que não pode vir, só pode vir doente, e se vier gente com saúde é pra 

ficar lá na administração, tem que conversar lá com o administrador, e que 
terminando, o administrador teria direito de mandar ou fretar outra aeronave para 
deixar mais rápido possível as liderança. Eu nem sei coma ?STá ?$sfcMãgem^qiie-tt~ 
gente devia fazer pra Brasília. Hoje que eu vou procurar saber. E, eu não sei não! 
(...)

E  outra coisa que a Funai também tá falando, que falar mau da Funai é 
crime. (...) ”



Pesquisas de Campo entre os índios Tiriyó e Kaxuyana do Norte do Pará:

1997 -  Abril/Maio e Setembro/Outubro 
1996/1997 -  Dezembro/Janeiro 
1995/1996 -  Dezembro/Março 
1993/1994 -  Dezembro/Janeiro
1993 -  Junho/Agosto 
1992 -  Julho/Setembro

Pesquisa em Arquivos Nacionais:

1996 - (abril) Pesquisa documental sobre a atuação da Missão Franciscana entre os Tiriyó 
(PA) junto aos Arquivos do Convento de São Francisco em Salvador/BA.

1994 - (janeiro) Pesquisa documental sobre a história das missões franciscanas no Estado 
do Pará junto aos Arquivos da Província de Olinda e da Província de Santo Antônio/Recife.

1994 - (dezembro) Pesquisa junto à Comissão Brasileira de Demarcação, em Belém do 
Pará.

Apresentação de Trabalhos em Congressos

1997 -  “De Inimigo a Parente: a questão da alteridade entre os Tiriyó”, trabalho 
apresentado no Seminário Temático Horizonte da Etnologia Indígena: cosmologias e 
formas de sociabilidade na América do Sul, durante o XXI Encontro Anual da Anpocs, de 
21 a 25 de outubro, Caxambu, MG.

1996 - “Os Tiriyó e suas Fronteiras Sócio-culturais”, trabalho apresentado no GT História 
Indígena e do Indigenismo, durante o XX Encontro Anual da Anpocs., de 22 a 26 de 
outubro, Caxambu/MG

1996 - “Espaço, Tempo e Sociabilidade entre os Tiriyó", trabalho apresentado no GT 07 - 
Questões Atuais da Etnologia Indígena da América do Sul Tropical, durante a XX Reunião 
Brasileira de Antropologia (ABA), 14 a 18 de abril, Salvador/BA.

1994 .  "Estudo de uma situação de contato: O Trinômio Missão/FAB/Índios Tiriyó”, 
trabalho apresentado no GT História Indígena e do Indigenismo, durante o XVIII Encontro 
Anual da Anpocs, de 23 a 27 de novembro, Caxambu/MG.

Publicações:

n.d. - Artigo: “Catolicismo, Protestantismo e Conversão: o Campo de Ação Missionária 
In Religiões Indígenas e Cristianismo no Brasil. Perspectivas 

Antropológicas. Robin Wright (org ). Campinas: Ed. Unicamp. (no prelo).

1996 - Comunicação: “Os Tiriyó do Norte do Pará e sua Experiência Intercultural” In 
Povos Indígenas no Brasil 1991/1995, Instituto Socioambiental, São Paulo, págs. 289-291.



Palestras:
1997/abril - “Os Tiriyó do Norte do Pará e sua Experiência Intercultural”, durante a 
Semana do índio em Macapá/AP (GEA/CTI/CEMI/FUNAI).

Cursos ministrados:
1997 (12 a 28 de novembro) -  “Io Curso de Formação de Professores Indígena. Tiriyó e 
Kaxuyana”, promovido por NHII e MARI/USP, com apoio do MEC, realizado na Missão 
Tiriyó/Parque do Tumucumaque/PA.

Assessoria Antropológica:
1997 - Equipe de saúde do Programa Nacional de Doenças Sexualmente
Transmissíveis/Aids em viagem à Macapá e à área Tiriyó, de 05 a 14 de agosto

1997 - Reunião do Comitê Assessor para Assuntos Indígenas do PN - DST/Aids, 7 e 8 de 
abril, Ministério da Saúde, Brasília.

1997 - Equipe de saúde do Programa Nacional de Doenças Sexualmente
Transmissíveis/Aids em viagem à Macapá e à área Tiriyó, de 25 de março a 05 de abril.

1997 - Coordenação do projeto: "Resgatando a Escola junto com os Tiriyó: formação de
professores indígenas e melhoria nas condições de ensino". Promovido com o apoio 
conjunto da Comunidade Tiriyó, Mari-Grupo de Educação Indígena/USP e Núcleo de 
História Indígena e do Indigenismo/USP. Com apoio financeiro do Comitê Geral de Apoio 
às Escolas Indígenas/MEC.

São Paulo, 12 de dezembro, 1997
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D e p o i m e n t o  d o  ín d io  J o ã o  T ir iy ó  à  l in g ü is t a  E l ia n e  C a m a r g o  s o b r e  o s  p r o b l e m a s

R E C E N TE S  QUE VÊM AFETAN DO  SUA COMUNIDADE (M A C A P Á , JULHO/1998):

“O que nós estamos sentindo muito é, nós estamos enfrentando muitas coisas difíceis aí 
na Casa do índio, é índio com índio, é índio com branco, muitas coisas, eu acho que tão 

sendo contada muita mentira. A Funai fala, quando a gente quer uma coisa, diz que a 

Funai tem dinheiro para comprar as coisas, noutro lado já diz que não tem dinheiro. Agora 

já está até saindo nos jornais que a Funai não tem mais dinheiro, não tem mais como 

comprar as coisas, que um dia vai até fechar a Funai, porque não tem dinheiro, como hoje 

de manhã falaram né, aí na Casa do índio, porque os índios tavam reclamando muito que 

as coisas não tavam certo, os funcionários da Funai não tavam cumprindo seus deveres 

direito. Aí eu falei que nós estamos reclamando com razão, né, com razão que a gente 

tava reclamando que a Funai ali devia organizar melhor mais os seus funcionários, como 

ontem tivemos uma discussão com a Dona Teresinha, que é chefa da Casa do índio lá, e 

ela não sabe... Pois é aí nos falamos com o Ademar (Chefe da Assistência na ADR de 

Macapá), o Missico (Presidente da APITU/Associação dos Povos Indígenas do 

Tumucumaque, e a Teresinha, né. E ela andou dizendo que nós távamos dizendo que ela 

estava sendo muito ruim, que ela tava chamando pornografia (palavrões), essas coisas. 
Mas, realmente ela já tá chateada mesmo de ouvir a gente reclamar. Mas porque ela 

também não tá fazendo o serviço direito, que devia ter uma pessoa só para cuidar do 

índio que vai viajar né. E isso ela achou ruim quando nós dissemos isso. Como hoje teve 

reunião, agora parece que as coisas vão melhorar, que o Ademar que é o chefe de lá, dos 

técnicos de enfermagem, ele prometeu que ia melhorar isso agora, que ia botar uma 

pessoa exclusivamente só para isso: cuidar dos que vão viajar. Como por exemplo, a 

Teresinha disse assim, “eu agora não vou mais mexer com os pessoal que vão viajar, 
porque os índios tão reclamando muito de mim, e eu não quero mais saber”, disse. Aí eu 

falei pra ela, “Teresinha não é assim que se deve dizer, né, você tem sim que cuidar dos 

índios que vão viajar". Porque ela tá fazendo assim: os pessoal vão viajar oito horas da 

manhã, chega lá, leva os índios lá no aeroporto e joga os índios lá, e lá ela vai embora.

Antigamente, apesar do Moisés ser ruim, mas ele ficava lá até despachar todo 

mundo. Só voltava pro serviço dele quando todos já tivessem embarcado no avião. Já 
agora não, não tão mais fazendo isso. Foi disso que nós reclamamos hoje né. E Ademar 
com a Deisi concordaram com isso, realmente que isso não se podia fazer assim, que 

devia ter uma pessoa só para fazer esse trabalho: deixar o índio lá aeroporto, porque



muitas vezes, deixando o índio, como é que vai ficar? Por que lá na base, no aeroporto, 

tem gente, como é, se diz aí pessoas que trabalham com segurança, pode ficar até 

prejudicado lá que não tem ninguém para responder por eles, né, os índios que não 
sabem  falar português. Já  agora os que sabem não, ainda se defendem alguma coisa né, 

m as o que não sabem, ficam lá, às vezes nem sabem pedir carro pra voltar pra cá. Ou 

então, como outro dia passou umas índias lá, levaram lá para o aeroporto, como elas não 

sabem  falar português ficaram lá das oito da manhã até quatro da tarde esperando 

veículo, como se  o carro da Funai passasse  lá pelo o aeroporto né. Mas não, ficaram lá 

até que enfim parece que o guarda de lá do aeroporto ligou para a Funai dizendo que os 

índios não tinham viajado. Então são essas  coisas que eu não gosto, eu não gosto 

mesmo e queria que os índios Tiriyó fossem também atendidos por igual, né. Como todos 

são bem atendidos. Olha aí, a Funai não reclama dos Apalaí, né, eles sempre alegam que 

os Apalaí estão vindo com autorização. Isso eu acho que é mentira porque nós também 

sem pre pedimos autorização para vir pra cá. Só que eles que não respondem se é pra vir 

ou não. E o que a gente faz?: "Já que a resposta não veio, eu acho que eles tão 

esperando a gente. A gente entra no avião”. Não é que deve ter um chefe de posto lá, 

isso negativo, isso a gente vai controlar nós mesmo, não precisamos de chefe de posto, 

eu disse. E eles ficaram meio mordido comigo, com isso. E agora já tão dizendo que eu 

tou reclamando de tudo, agora. Realmente tem coisa que os índios só dizem é, é. A Funai 

diz tá bom, não tá? “Tá”. E os índios fica aí, não diz nada pra Funai, que as coisas tão 

errado. É, chefe de posto também: “não, tá bom, tá ótimo, pode ficar, tá”. Quer dizer que 

os Tiriyó diz que não pode vir, só pode vir doente, e se vier gente com saúde é pra ficar lá 

na administração, tem que conversar lá com o administrador, e que terminando, o 

administrador teria c: :ito de mandar ou fretar outra aeronave para deixar mais rápido 

possível a s  liderança. Eu nem sei como está essa viagem que a gente devia fazer pra 

Brasília. Hoje que eu vou procurar saber. É, eu não sei não! Agora, chefe de posto, eu 

não estou mais de acordo, atrapalha demais. É só isso que eu tinha que dizer.

E outra coisa que a Funai também tá falando, que falar mau da Funai é crime. Lá 

na reunião quando eu estive lá na reunião da COIAB (Coordenação das Organizações 

Indígenas da Amazônia Brasileira), todo mundo tava criticando a Funai porque a Funai 

não estava fazendo o serviço direito com os índios, não tava apoiando direito. Como por 

exemplo, lá na minha área faz o que, seis meses que a Fundação (FNS) não vai pra 

nossa área e já solicitamos muitas vezes e só no dia 17 de junho que foi (pausa), 17 de 

julho que foi a equipe da Fundação para a Missão Tiriós.



Agora, quanto à enfermeira Dulce (consultora da CN-DST/AIDS), eu acho que isso 

era mais pressão da Funai. É a Funai que não quer trabalhar em parceria que tá fazendo 

e ssa  intriga e o pior de tudo é que a Funai sempre diz que não tem dinheiro, não tem 

dinheiro pra fazer nenhum tipo de serviço na área indígena. E por que então que ele (o 

administrador) não aceita outras pessoas que quer também ajudar os índios se ele sabe 

que não tem condições de ajudar? Mas outras pessoas têm condições de ajudar também, 

né.

Agora, dizer também que os pessoal da USP tá atrapalhando as comunidade, isso 

é  mentira. Na nossa comunidade lá em Tiriós os alunos da USP nunca atrapalhou. E eu 

acredito também que nas outras etnias também a USP não atrapalhou. Eu garanto que 

isso é falsidade da Funai. Isso é muita conversa que ele (o administrador) tá fazendo só 

para poder atrapalhar a vida indígena e não a Funai. A Funai não sofre nada com isso. 

Isso quem tá sofrendo são os índios. E não é a Funai que sofre. A Funai já tá com a vida 

feita, tá seguro. Como agora o funcionário também tava dizendo “Ah, se  eu quiser sair da 

Funai eu saio porque eu não tõ ganhando e nem vou perder nada”. É isso que a Funai 

quer dizer para os índios, é por isso que eles não querem que os pessoal da USP vá pra 

área, pra depois ficar jogando esse chaveco pro lado dos índios: “Eu não perco nada, e 

nem ganho nada!” Isso que eles querem. Agora, ajudar os índios com interesse mesm o e 

promover mesmo os índios eles não querem, isso eles não querem nunca. Eles querem é 

retardar os índios e ficar do jeito que os índios era antigamente. Mas nós hoje, nós não 

querem os mais isso! Isso foi antigamente, hoje na realidade mesmo nós não querem os 

mais isso.

Tá o linguista também o, parece que é Dr. Sérgio agora, não me lembro, é  Meira 

né, Dr. Sérgio Meira, e também tem o outro que estuda a língua dos Kaxuyana, que é o 

Spike, ele nunca atrapalha ninguém, então quando eles vão também, vão trabalhar, os 

índios são  recompensados. Eles dão munição, que nós precisamos mesmo lá a munição, 

pilha, e  aquelas pessoas que querem pagamento em dinheiro, eles pagam em dinheiro, 

então é  uma coisa que tá ajudando um ao outro. Pra nós eles ajudam, nós ajudamos eles 

a  aprender a nossa língua, e eles, ao mesmo tempo, estão ajudando nós em material de 

caça e pesca, negócio de rede, faca, terçado, é mais que os velhos querem né, então eles 

permitem.

Agora já tem outras pessoas que tá dizendo que eles tá atrapalhando a vida dos 

índios. Eu até hoje não vi. Como por exemplo a Denise (antropóloga/USP), ela vai lá, 

trabalha, e  fica lá no computador dela, muitas vezes ela quando não acerta ela vai



perguntar na minha casa, comigo, e a gente dá uma orientada, né, a gente explica, que 

não é por aí, é por aqui, tudo bem. Ela nunca chegou e andou dizendo que a Funai não 

presta, como a Funai tá falando dela, que a Denise tá atrapalhando, os pessoal da USP tá 

atrapalhando os índios. Isso ela nunca falou.

Eu também ouvi os meus parentes, os meus parantes Wayana e Apalai 

comentando que a Eliane (lingüista-CELIA/CNRS); “O que que a Eliane quer fazer lá na 

aldeia se  ela, se por acaso ela tem pai, mãe, filha, avô lá na aldeia, é por isso que eia 

quer ir pra aldeia? Deixa ela voltar, ela não é de lá, eu não tou perturbando ela pra ir 

aldeia, que ela quer fazer lá?” Isso é um comentário que os parentes nossos estão 

falando da Eliane. Mas os parentes ser enganados assim ? Como outros estavam dizendo 

ali que disseram que antropólogos e lingüistas não era para estar na área, assim isso foi 

comentado dos parentes Wayana e Apalaí que tão comentando né, que a Eliane não 

presta, não sei que, que ela deve estar na casa dela junto com os filhos dela e não na 

área indígena, foi isso que eu ouvi lá os comentários dos parentes Wayana Apalaí.

É, segundo comentário né, dos pessoal, é que deve ser o chefe de posto, que é o 

Mauro Lima né, deve tá pressionando e botando essas besteiras na cabeça da 

comunidade, e fazendo com que a comunidade se revolte também contra os pessoal da 

USP que são lingüista, antropólogo, e assim por diante. Mas, na minha opinião, eu não 

tenho nada contra essas pessoas. Pra nós, até hoje, nunca falamos que a USP ou os 

alunos da USP estão atrapalhando a comunidade. Como disseram também que a 

enfermeira Dulce, que não era quista na aldeia né. Mas isso é besteira, isso eles (os 

caciques) foram obrigados a dizer que a Dulce não entrava mais na área porque a Funai 

obrigou eles a dizer isso. Dizendo eles que foi o administrador (Sr. Amaro Lopes) que 

falou isso. Agora o ac tistrador tem que também explicar porque ele não quer. Ele já 

falou outro dia que ele não quer mais os pessoal da USP porque eles só vêm uma vez por 

ano: “será que esse  curso assim adianta eles darem?”(perguntou Amaro). De um lado ou 

do outro, serve.

Agora, me diga uma coisa, se a gente olhar, há muito tempo que nós estam os 

também, aliás o cacique, a comunidade força ele, o cacique, a pedir os pessoal que tenha 

condições de ensinar os índios Tiriyó. O que que eles (a Funai) dizem? “Ah, não tem, não 

tem pessoa disponível pra trabalhar em área indígena." Como isso sempre é repetido a 

m esm a coisa, aí o que nós fizemos? Se reunimos lá na aldeia, toda comunidade, 

discutimos a questão da Denise, aí nós dissemos: “Então vamos falar com a nossa 

antropóloga, a antropóloga que estuda aqui, que é Maria Denise”. Só que naquele tempo



ela não tinha marido ainda, quer dizer, devia ter, mas ela não era casada ainda, né. Aí o 

que fizemos? Conversamos com ela, se dava pra ela arranjar professoras que viessem 

aqui pra dar curso para professores (indígenas) para assim os professores ter mais 

condições de dar aula para os alunos. O que ela fez? Arranjou por lá em São Paulo, junto 

com o Ministério, inclusive mandamos até documento autorizando a Denise a trabalhar na 

nossa área já que ela tava ajudando os Tiriyó com os professores, né. E ela conseguiu 

trazer os professores pra área, e quando foi na segunda vez que ela ia fazer o curso, 

travou a passagem  dela. Parece que jogaram um monte de barro na frente do caminho 

dela. Mas então essa  inveja veio daí. A Funai sempre diz: “Olha pessoal, não vão querer 

e s s e s  pessoal da USP porque eles moram muito longe, e não adianta eles darem o curso 

uma vez só por ano porque não compensa. Nós vamos arranjar os pessoal daqui 

m esm o”. E falou também (Amaro Lopes) que tem umas pessoas daí, parece que é no 

UNIFAP, UNIFAP? um negócio assim, eu não entendo ainda muito o que é negócio de 

pedagogia, né, pedagogia, e invés de aprender aqui, eles podiam ir pra área, dar o curso 

e lá também aprender, terminar sei lá, negócio de pedagogia, né.

Mas será que e sses  pessoal tem coragem de ir pra lá, pra área dos Tiriyó? Que 

todos falam que é longe, longe, longe, que não dá pra chegar. Então essas  pessoas que 

moram aqui no estado do Amapá que fica quase perto de Tiriós já dizem que é longe, 

imagine os que estão lá em Sáo Paulo. Eles vêm pra cá com toda alegria, feliz de passar 

por aqui pra chegar lá em Tiriós, conhecer as coisas, conhecer a realidade, né, agora 

e ssa s  pessoas, e sses  professores, são barrados, simplesmente é fácil dizer “Não deixo 

mais entrar pessoal da USP". É fácil. Será que é fácil também de arranjar outras pessoas 

pra ficar no lugar delas? Ah, eu acho que não! Esses pessoal daqui de Macapá são mais 

preguiçoso que só pensa parece que em dinheiro. Aí outros dizem: “Ah, mas esses 

antropólogos ganham muuuiito dinheiro, é só por dinheiro que eles vão prá lá, se não 

tivesse dinheiro eles não ia também. Outros já dizem: “É, eles já vêm com diárias”, não 

sei que, passagem , dinheiro pra pagar hotel, pra pagar não sei o que, um monte de coisa. 

Aí isso o índio vai acreditar, o índio vai acreditar e dizer “Então tá bom, vamos dizer que a 

gente não quer”. O que fizeram com a Dulce né, fizeram assim, mas foi obrigado a dizer, 

m as n ã o é  que isso saiu do coração dos cacique ou do coração da comunidade. Isso saiu 

de outra boca e entrou na outra boca, pra outra boca dizer da Dulce que não é pra vir a 

enfermeira.

Agora, as  coisas estão paradas, nem a Funai, nem o Ministério (da Saúde) vai dar 

continuidade no trabalho do DST e Aids. O administrador (Amaro Lopes) prometeu, só



promessa, e a comunidade tá lá sofrendo, sem remédio. Lá tá faltando remédio, remédio 

de leishmaniose, remédio pra tuberculose, é gente pra trabalhar em borrifação das casas, 

não tem, simplesmente não tem. Mas isso tudo porque eu acho que o Ministério não 

manda mais remédio pra nós porque (pausa). Eu não sei, eu não entendo mais nada, eu 

só sei dizer que mais dia, menos dia os índios vão se acabar porque tem muita gente que 

tá com leishmaniose, fizeram tratamento mas o tratamento foi interrompido por falta de 

remédio, porque nunca mais chegou, e a Funai diz que não tem na Fundação (FNS) e a 

gente chega lá, o cacique chegou lá também na Fundação e perguntou se  tinha remédio 

pra leishmaniose e disseram que não, que o Ministério ainda não enviou.

São e ssa s  coisas que os caciques e nós sentimos, nós sentimos isso na pele, e 

por isso nós querem os chegar a Brasília pra gente discutir e pra gente resolver esses 

problemas junto com o Presidente da Funai e junto com o Ministério da Saúde também. É 

deles que nós queremos ouvir a conversa e não dos funcionários.



C om unidade Indígena Tiriyó e  Kaxuyana 
Paru do O este /C uxaré  •
P ará

M acapá, 27 de  julho de  1998

Reivindicação das lideranças tiriyó 
da Missão Tiriyó

Vimos através desta apresentar ao Presidente da Funai, Sr. Sullivan, algumas 
colocações sobre a realidade dos Tiriyó e mostrar algumas queixas sobre o tratamento 
de desigualdade e discriminação que recebemos por parte de funcionários da ADR- 
Macapá.

a) A diferenciação
- Por que é que a Funai nos pergunta tanto o que viemos fazer em Macapá ? Os 

funcionários da Funai e o presidente da Apitu, Missico Oiampi, nos 
perguntam: ‘quem foi que chamou vocês aqui?’ Será que é bem esse tipo de 
pergunta que nós merecemos ? -  ‘Claro que não.’

- N ós querem os se r  tra tados como qualquer se r hum ano e  com o todo 

c id ad ão  brasileiro enquanto  etnia indígena vivendo em  te rra s  brasileiras, 

com o nos lega os direitos do índio na Constituição. S e rá  qu e  nos falam  

assim  só  pelo fato de serm os de outro Estado? S erá  qu e  é  por isso  qu e  a  

Funai nos trata d e s se  jeito ?

P ergun tam os agora: por que é que os caciques tiriyó não  sã o  nem  

conhec idos nem reconhecidos como caciques? Q uando um cac iq u e  p e d e  a 

um funcionário da Funai para levá-lo até  a Administração, a  re sp o sta  é  

sem p re  a  m esm a: ‘Não, não p o sso .’

S e rá  que  e s s e s  funcionários não vêm que estão  falando com  um a 

au to ridade?  Certo, não é  uma autoridade do branco, m as a s  au to rid ad es  

.-^ f fH y ^ ã o ^ c fe v e m  se r tra tadas de forma diferente, pois s ã o  tam bém  

au to ridades na n o ssa  cultura e  m erecem  o seu  devido respeito . S om os 

discrim inados dem ais. E ssa  discriminação não é  só  em  re lação  ao  branco, 

m as  tam bém  em re lação  a outras etnias, como a aparai ou a  w ayana, do



Paru  d e  Leste. Como exem plo, vejam os o nome do C entro de  Cultura, 

criado recen tem en te  Centro de Cultura dos povos aparai e waiana.

O nde é  que e s tá  o n o sso  nom e aí?  O que adianta ter o nom e no esta tu to  se  

no logotipo ele  não  ap arece . Q uerem os tam bém  m ostrar o n o sso  nom e 

para  todo m undo ver.

b) O direito de  uso  dos veículos
- P ergun tam os tam bém  s e  os veículos u sad o s com o sím bolo da  Funai e s tão  

à  d isposição  dos funcionários e  de s e u s  p a ren tes?  Não. Uma vez qu e  o 
carro  foi com prado para  o uso  do índio, som os nós qu e  tem o s o direito de  
u sa r quando  precisam os, m esm o nos fins-de-sem ana.

c) A n o ssa  reividicação
- Por qu e  a  Funai não  pára  de brigar com o p esso a l d a  USP, com os  

antropólogos que trabalham  com  a gen te?  Certo, e les  não  e s tã o  sem pre  
p re sen te s , m as quando  vêm na n o ssa  aldeia, ficam com  a  gen te , ap rendem  
co isas  da  n o ssa  cultura com a gente e  respeitam  a gen te . Nem sem p re  a  
Funai m anda o seu  próprio funcionário para ensinar a  gente, e  nem  sem pre  
e le  tem  von tade  de ap render com a gente.

- P a ra  o Sr. ter um a idéia em, Cuxaré não  tem ninguém  da  Funai, ninguém  
nunca  foi e  nem  vai por se r longe. Dizem que lá não  tem  ág u a  m ineral, 
á g u a  boa  para  tomar. Tem sim, Sr. Presidente, m as a  á g u a  fica um pouco 
longe para  buscar, sen ão  com o é que  teria Tíriyo lá. Lá tem  m ais d e  80 
Tiriyó. E s se s  pa ren tes  tam bém  precisam  e m erecem  se r  v isitados pelos 
s e u s  funcionários que e s tão  a  n o sso s  serviços; s en ã o  eu  pergunto  ao  
senhor: ‘qual é  a função de  um funcionário da Funai s e  não  é  só  p a ra  
traba lhar para  a  g en te? ’

- Voltando a  falar do pessoa l da USP, se  eles saem , não  é  a  FUNAI quem  
sofrerá, m as nós nor e les  trabalham  com a gente. E por q u e  é  a  FUNAI que 
q u er tirar e le s?  jem  deve decidir, s e  querem os ou não  e s s e  pessoa l, 
som os n ó s  Tiriyos que conhecem os o trabalho d e les  e  go stam o s de les . 
S e rá  q u e  é  por que e les  com eçaram  a ajudar a  g en te  na ed u cação , o q u e  a  
FUNAI n ão  faz?  S erá  que é  por isso que a  FUNAI q u e r a fa s ta r e s s e  p esso a l 
da g en te  ?  O adm inistrador falou para  a s  lideranças tiriyó, no dia 24 d e  julho 
d e  1998, a u e  vai a fasta r o pessoal da USP e tam bém  a u e  não  ad ian ta  n ad a  
e le s  ajudarem  na ed u cação  porque e les  só  vêm um a vez por ano.

cherô nai tümoire ôwehtohon rôken.
Atütomepenarô karamanton iyomi inmoiyewa m e h t ô n & F = = = ^ ^  
Ainya inakorommaewa ôwehtohon nai irô.
Ainya nai ôiyene, FAB, Funai, Padre, Usptaotom marô, ma 
omipokôntom marô.

Isto é :



-  Isso tudo é inveja (tümoire).
-  Por que não atenderam d pedido do cacique (Ximeto) quando diz 

querer pessoas daqu (do Amapá).
- Isso tudo é para dificultar o ensino para os nossos filhos.
- Nós queremos todos (que querem trabalhar com a gente), a FAB, a 

FUNAI, os Padres, a USP, e aqueles que estudam a língua.

A g en te  quer dizer que quanto mais a  Funai tom a e s s e  tipo de  decisão , 
m ais confusão  ap arece . Nunca que o pessoal da USP atrapalha a  gen te, nem  a 
com unidade tiriyó e  nem  outras etnias. Bem pelo contrário, e s tã o  co m eçando  a  
nos ajudar. Isso aí é politicagem. A Maria Denise e  o Luís, o seu  e sp o so , não  
atrapalham  a gente, quem  atrapalha é  a Funai. Ela, a  Funai, nunca q u er trabalhar 
em  parceria, não en tende  a  gente e  nem quer entender. Nós, o s  caciques, 
au torizam os o ingresso  na n o ssa  á rea  da antropóloga D enise Fajardo Grupioni e  
do s e u  e sp o so  Luis Grupioni. Queira sim queira não, autorizam os o s  dois a  virem 
visitar a s  a ldeias tiriyó, o nosso  povo. Quero dizer claro, Sr. P residen te, q u e  quem  
d ev e  dizer não  som os nós os Tiriyó e  não a  Funai. Por que é  que  digo isso ?  Olha, 
Sr. P residen te , e s s a s  p e sso a s  não  são  m adereiros, não são  garim peiros e  nem  
fazendeiros. S ão  p e sso a s  que querem  o nosso  p rogresso  e  não  o n o sso  
re tardam ento . Não som os mais crianças para sermos manipulados !

Puxa, Sr. P residente, nós respeitam os tanto to das a s  au to ridades 
com peten tes, se rá  que a  autoridade indígena não m erece tam bém  o m esm o 
respeito  ?

Eu sei que estou ofendendo muito a Funai, mas tudo porque não está  
certo para a vista da comunidade tiriyó. Nós lideranças tiriyó pedim os que o 
senhor tenha a compreensão para essa  reivindicação e e s se  sentim ento  
tiriyó.

E sperando  que um a atitude mais hum ana e  com preensiva nos se ja  
ded icada , afim de  que  os Tiriyó não sejam mais vistos principalm ente pela  Funai 
com o ‘povo primitivo’, m as como um povo que tem su a  língua, tem  su a  cultura, 
s eu  p en sam en to  e  su a s  reivindicações de respeito como etnia minoritária do 
Brasil, subscrevo-m e, atenciosam ente,

Jo ão  Evangelista Tiriyó



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

SEÇÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Referência: Proc. PGR n° 08100.008060/98-87

Autuado e encaminhado à 6a Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.

CCA/SPA, em 01/12/98

Dalvalice Mana Mendonça Chaves 
Chefe da Seção de Protocolo e Arquivo



Ministério Público Federal

REFERÊNCIA : NOTA TÉCNICA N° 048/2000, datada de 24 de abril de 2000, assi
nada pela Assessora Ângela Maria Baptista.

INTERESSADA : Procuradoria da República no Estado do Pará.

lativo a estudo do aspecto lingüístico da Comunidade Indígena 
Wayana, Estado do Amapá.

1. Ciente.

2. Considerando as informações prestadas e a sugestão contida na referida 
NOTA TÉCNICA, determino que se oficie à CGEP/FUNAI solicitando 
informações atualizadas e pormenorizadas sobre o andamento do assunto no 
âmbito daquela Fundação.

ASSUNTO Cerceamento pela FUNAI (ADR/AMAPÁ), de trabalho científico re-

D E S P A C H O

Brasília, de maio de 2000

MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS 
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 6a Câmara de Coordenação e Revisão



D istribuição;
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R esponsável;
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MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

6A. CAM/0002 71/2000

NOTA TÉCNICA N ° 0 4 8 /0 0 Brasília, 24 de abril de 2000.

Para: Coordenadora da 6a Câmara de Coordenação e Revisão

Assunto: Cerceamento pela FUNAI (ADR/AMAPÀ) de trabalho 
científico relativo a estudo do aspecto lingüístico da 
Comunidade Indígena Wayana, Estado do Amapá. 
Dossiê de acompanhamento n.° 08100.008060/98-87

Técnico Responsável: Angela Maria Baptista

Senhora Coordenadora,

Este procedimento trata de cópia de um Termo de 
Declaração da pesquisadora Eliane Camargo, da USP, ao Procurador da 
República na PR/AP A e dossiê relatando cerceamento pela FUNAI 
ADR/Amapá, de trabalho científico relativo a estudo do aspecto lingüístico da 
comunidade indígena Wayana, situada no Parque Nacional do Tumucumaque e na 
Terra Indígena Paru do Leste/Estado do Amapá.

Tendo em vista que a Coordenadoria Seral de Estudos e  
Pesquisas - C6EP/FUNAI não informou por telefone quais os encaminhamentos 
dados a essas denúncias e  uma vez que a antropóloga Eliane Camargo recebeu a 
autorização para a pesquisa no dia 13 /08 /98 , por uma validade de apenas um



autorização para a pesquisa no dia 13 /08 /98 , por uma validade de apenas um
ano (autorização assinada em no dia 04 de agosto/1998), depois de ter sido
retirada pela FUNAI da aldeia Apalai nas Terra Indígena Wayana no dia 24 de
junho/98 sugerimos envio de ofício à C6EP/FUNAI solicitando informações
atualizadas acerca dessas denúncias.

*
E o que tinha e informar.

I I/yvQ  l ) U X  m  —
X ^gjhifUéCMotla (JiaptlBta



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6* Câm ara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

OFÍCIO N° 7 3 5  /2000/CaDIM/MPF Brasília, ) 0  de 7 7 )d l0  de 2000

Assunto: Requisita, informações a respeito da situação de cerceamento denunciada pela Sra. 
Eliane Camargo (Pesquisadora da USP) para ingresso em áreas indigenas dos Esta
dos do Amapá e Pará.
(ReP Procedimento Administrativo MPF/PGR/N0 08100.008060/98-87).

Senhora Coordenadora-Geral,

Com a finalidade de instruirmos 0 Procedimento Administrativo MPF/PGR/N0 
08100.008060/98-87, que tramita nesta Unidade, vimos solicitar de Vossa Senhoria informações 
atualizadas e pormenorizadas sobre a questão relacionada ao possível cerceamento ocorrido por parte 
da Administração da FUNAI de Macapá/Amapá em relação à Sra. Eliane Camargo que, na qualidade 
de Pesquisadora da USP, solicitou e teve negado 0 seu ingresso na Comunidade Indígena Wayana e na 
Área Indígena Paru de Leste, situadas, respectivamente, nos Estados do Amapá e Pará, onde pretendia 
desenvolver trabalho científico relativo a estudo do aspecto lingüístico das referidas populações.

Visando facilitar a análise e 0 fornecimento das informações ora solicitadas, estamos 
enviando, em anexo, cópia do Termo de Depoimento prestado pela interessada na Procuradoria da 
República no Estado do Pará, bem como de Nota Técnica elaborada por Assessora desta Unidade.

Por outro lado, muito agradeceríamos o envio de tais informações dentro do prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, a fim de que possamos agilizar 0 andamento do assunto no âmbito desta 
Unidade.

Atenciosamente,

MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS 
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 6* Câmara de Coordenação e Revisão

A Sua Senhoria a Senhora
Dr* MARIA JOSEFINA CARDOSO DE OLIVEIRA
MD Coordenadora-Geral de Estudos e Pesquisas -  CGEP 

Fundação Nacional do índio - FUNAI 
N E S T A v\
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6A.CAM/000378/2000

FumlaçAo Nacional do índio 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Responsável;

OFÍCIO N °  //£/ /CG E P/00
Brasília, 3 1  <-le maio de 2000.

Senhora Subprocuradora,

Km atenção ao seu oficio N° 135/2000/CaDLM/MPF, de 15/05/00, temos a
informar que:

1 - A Sr' Eliane Camargo foi retirada da T erra Indígena Paru D ’este, no dia 24 de julho dc 
1998, e não no dia 24 de junho, como consta na NOTA TÉCNICA N 8 048/00/MPF de 
24.04.00, por não dispor de autorização oficial para ingressar em Terra indígena.

2 - Em contato telefônico com a interessada, no dia 25.05.00, fornos informados que, por 
motivos pessoais, a mesma não retornou à área após a emissão da autorização oficial assinada 
pela Presidência da Funai.

3 - 0  Senhor José de Amaro Gonçalves Lopes, na época administrador da Administração 
Executiva Regional da Funai em Macapá/AP, foi exonerado do cargo pela Portaria N° 
1037/PRES/98, de 12. II.98, e publicada no dia 16.11.98 no Diário Oficial.

Atenciosamente,

JÔ CARDOSO DE OLIVEIUX 
Coordenadora Geral de Estudos e Pesquisas

À Sua Senhoria a Senhora
Dr“ MARTA ELTANE MENEZES DE FARTAS
Subprocuradora-Geral da República
Coordenadora da 6a Câmara de Coordenação e Revisão
Ministério Público Federal
B rasília -  DF

Entregue na CaDIM - 6.* Câmara

horas

is. (nom e)XXGEPOITdimic.doc



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

OFÍCIO/N0 248/2000/CaDIM/MPF Brasília(DF), 07 de junho de 2000.

Assunto: Encaminha cópia do Oficio n° 135/2000/CaDIM/MPF de 10/05/2000 e do Oficio n° 
114/CGEP/FUNAI/00, de 31/05/2000, acerca de cerceamento denunciada pela Sr.a 
Eliane Camargo (Pesquisadora da USP) para ingresso em áreas indígenas dos 
Estados do Amapá e Pará.
(Ref. PA MPF/PGR/N0 08100.008060/98-87)

Senhor Procurador,

De ordem, e atendendo a despacho datado de 3 de agosto de 2000, da 
lavra da Dra. ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO, Membro da 6a Câmara de 
Coordenação e Revisão, estamos encaminhando a Vossa Excelência, para conhecimento, 
cópia do Oficio n° 135/2000/CaDIM/MPF de 10/05/2000 e do Ofício n° 
114/CGEP/FUNAI/00, de 31/05/2000, acerca de cerceamento denunciada pela Sra. Eliane 
Camargo (Pesquisadora da USP) para ingresso em áreas indígenas dos Estados do Amapá e 
Pará.

Atenciosamente,

' ------------------------GEXKHCrVÍTURIN^DA SELVA
Assessor fía-6MS£iirara déTToordenação e Revisão

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor FELÍCIO DE ARAÚJO PONTES 
Digníssimo Procurador da República 
Procuradoria da República no Estado do Pará 
B E L É M -P A
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