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INTRODUÇÃO 

Este laudo traz os resultados da perícia antropológica realizada no 
cumprimento do mandado expedido na Ação Cívil Pública - Processo 1001605-
06.2017.4.01.3200, da Terceira Vara da Justiça Federal, Seção do Amazonas, movida 
pelo Ministério Público Federal e Associação Comunidade Waimiri Atroari contra 
União Federal, FUNAI, DNIT e ANEEL, em razão da construção da rodovia BR-174, nos 
anos 1960 e 1970 do século passado, atravessando o território tradicionalmente 
habitado pelo povo Waimiri-Atroari. Foram direcionados à perícia antropológica 86 
quesitos e 91 subitens - formulados pela ACWA (Id 21945978), pelo MPF (Id 
30697988), pela FUNAI (Id 31834477), pelo DNIT (Id 31835483) e pela União Federal 
(Id 36354953). 

A proposta de trabalho apresentada pelo perito em 25/07/2019, revisada em 
25/10/2019 e acolhida pelo Juízo em Decisão de 28/01/2020, contemplou os 
seguintes objetivos: 

- levantamento de fontes históricas, documentais e etnológicas para 
estabelecer as referências temporais da ocupação territorial e os eventos que 
marcaram as relações dos Waimiri/Atroari com segmentos da sociedade brasileira, 
empresas públicas e privadas e instituições, em particular a FUNAI e o Exército; 

- descrição do modo de vida indígena, suas expressões culturais, seus meios de 
subsistência e seus padrões demográficos; 

- verificação da extensão e as formas de ocupação territorial atual e remota 
pelos Waimiri/Atroari;  

- investigação dos fatos relacionados à construção da BR-174, no trecho 
Manaus-Caracaraí, e as suas consequências para o povo Waimiri/Atroari, bem como a 
atuação anterior e atual dos órgãos públicos junto a eles.  

O início dos trabalhos periciais, até então suspenso devido ao surto pandêmico 
de Covid-19, foi determinado para 15/08/2022. O perito elaborou um roteiro de 
vistoria preliminar, tendo se certificado de sua viabilidade junto ao coordenador do 
Programa Waimiri-Atroari (PWA/Eletronorte) e da Frente de Proteção Etnoambiental 
Waimiri-Atroari (FPEWA/FUNAI), Marcelo de Sousa Cavalcante. Na audiência de 
ajustes, em 13/07/2022, o cronograma de atividades periciais foi revisto, de maneira a 
incluir duas reuniões com os assistentes técnicos e representantes das partes, uma 
antes e outra após a vistoria em campo. A primeira reunião aconteceu no dia 
16/08/2022, na sede do Programa Waimiri Atroari (PWA), em Manaus, com a 
participação de assistentes técnicos, representantes das partes e técnicos do 
Programa Waimiri Atroari e da FUNAI, para esclarecimentos e sugestões com relação 
aos trabalhos a serem executados e demais acertos em vista da logística em campo. 

O roteiro de vistoria, com a indicação dos deslocamentos e visitas a postos e 
aldeias no percurso da rodovia BR-174, no interior na Terra Indígena Waimiri Atroari, 
para a coleta de informações etnográficas e históricas, compreendia as seguintes 
justificativas metodológicas: 
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- na disciplina antropológica, de um modo geral, a investigação e a coleta de 
dados em campo lançam mão do chamado “método de observação participante”, 
mediante a interação cotidiana e prolongada entre o antropólogo e o grupo ali 
observado;  

- no entanto, em razão da pouca duração e das condições específica sob as 
quais se efetiva a vistoria judicial, é necessário que se efetuem adaptações 
metodológicas para chegar, da melhor maneira possível, aos objetivos requeridos no 
mandado pericial; 

- os resultados das atividades periciais (práticas e teóricas), necessariamente, 
deverão subsidiar a elaboração de um laudo, com respostas aos quesitos formulados 
anteriormente pelas partes; 

- nos Autos em questão, é importante ressaltar, já foram reunidos grande 
número de documentos escritos sobre os fatos ali discutidos, assim como foram 
recepcionados depoimentos das testemunhas arroladas, sob a forma de relatos 
transcritos e de falas (áudios e vídeos). Dentre os arquivos audiovisuais disponíveis nos 
Autos, sobressaem os depoimentos de indígenas Waimiris-Atroaris - em particular, no 
inquérito do MPF, na Comissão Nacional da Verdade, na audiência da Justiça Federal 
em Manaus e na oitiva judicial realizada no Núcleo de Apoio na TI Waimiri Atroari. 

Nestes termos, à vistoria em campo, primordialmente, caberia a coleta de 
informações etnográficas e históricas para complementar as que já se encontram 
ajuntadas aos Autos. Para isso, em cada uma das localidades selecionadas, após ouvir 
lideranças e demais participantes quanto à dinâmica comunitária, previa-se a 
aplicação dos seguintes procedimentos de investigação: 

a) breve reunião nos postos e aldeias selecionados, para apresentação dos 
participantes e esclarecimentos sobre os objetivos, a metodologia e os procedimentos 
que nortearão a perícia antropológica; 

b) entrevistas curtas e informais em grupo, com pessoas designadas pela 
comunidade, acerca de aspectos culturais e sociais dos Waimiri Atroari e os 
acontecimentos relacionados à construção da BR-174, tais como requeridos nos 
quesitos formulados pelas partes; 

c) registro de diagramas genealógicos, em especial dos indígenas que 
prestaram depoimentos ou que foram nomeados nos Autos, de maneira a especificar 
vínculos de parentesco e residenciais com as gerações anteriores, as aldeias e os 
eventos à época da construção da BR 174; 

d) elaboração de mapas ilustrativos participativos, assinalando locais dos 
principais eventos relacionados à construção da BR 174; 

e) visitas e excursões rápidas aos locais apontados, quando situados nas 
imediações dos postos e aldeias visitados. 

Desloquei-me em veículo próprio (alugado da empresa Movida) em 
20/08/2022 ao Núcleo de Apoio Waimiri Atroari (NAWA), na Terra Indígena Waimiri-
Atroari, situado na margem direita do rio Alalaú, onde este cruza a rodovia BR-174. E, 
na tarde do mesmo dia, com o apoio do encarregado local do NAWA/FUNAI Antônio 
Carlos Andrade do Nascimento, organizei uma reunião prévia para esclarecer os 



5 

 

participantes ali presentes sobre os objetivos, a metodologia e os procedimentos que 
norteariam a perícia antropológica. Nos dois dias subsequentes, no mesmo local, as 
atividades planejadas transcorreram de modo amplamente satisfatório. Com isso, os 
objetivos da vistoria foram alcançados num prazo bem menor que o inicialmente 
previsto, dispensando a necessidade de deslocamentos adicionais. 

Em grande medida, deve-se à disponibilidade, à presteza e ao espírito 
colaborativo da comunidade Waimiri-Atroari o bom andamento da vistoria em campo. 
Convocados por suas lideranças, e com apoio dos técnicos do PWA e do encarregado 
local da FUNAI, além da infraestrutura e dos serviços ali disponíveis, reuniram-se no 
espaço de reunião do Núcleo de Apoio os anciãos, os professores (tradutores) e outros 
especialistas vindos das aldeias do “eixo da estrada”. Ali, motivados pelas questões 
que o perito enunciava sequencialmente, os presentes contribuíram livremente e, em 
grande medida, de maneira coletiva, com informações e explicações objetivas e muito 
precisas, na forma de depoimento, relatos, listas e mapas na lousa. Os depoimentos e 
demais manifestações, com autorização dos participantes, foram gravadas em 
aparelho de áudio, assegurando maior precisão ao manuseio dos dados quando da 
elaboração do laudo; e as listas e os desenhos na lousa foram fotografados. 

Os temas suscitados nos quesitos formulados pelas partes, uma vez 
sumarizados, foram distribuídos em cinco sessões de trabalho, com o seguinte teor: 

Dia 21/08/2022, manhã:  

- Sociedade e cultura (modo de vida antes e depois da construção da BR-174; 
organização social; valores éticos e rituais);  

Dia 21/08/2022, tarde:  

- Estrada, conflitos e doenças (conhecimento sobre a construção, opinião e 
reações; relações com não-índios; deslocamentos residenciais e territoriais; 
ataques às aldeias; óbitos e sobreviventes; abusos e violência); 

Dia 22/08/2022, manhã:  

- Território e população (ocupação territorial antes e depois da BR-174; dados 
demográficos; perdas populacionais; locais sagrados; 

Dia 22/08/2022, tarde:  

- Ameaças atuais e medidas de reparação (linhão e trânsito noturno da BR-174; 
impactos atuais da BR-174; outras ameaças ao território e a vida; medidas de 
reparação; protocolo de consulta); 

- Cotejo da tradução em português do relato “História da construção da 
estrada”, de Dawna Elzo e Wanaby Raimundo (Anexo 13 da petição inicial). 

A manhã e a tarde do dia 23/08/2022 foram reservadas para visitas às aldeias 
Xeri, Iawara e Mynawa, o que permitiu uma breve observação dos afazeres cotidianos 
de seus moradores. Das atividades que foram listadas na metodologia proposta, 
restaram inviabilizadas tão-somente as excursões a locais consignados nos relatos e 
croquis, pela ausência de trilhas regulares e/ou pela distância excessiva a ser 
percorrida por via fluvial e terrestre. Por fim, o perito entrevistou na sede do PWA, em 
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05/09/2022, Kabaha Paulo, liderança de uma das aldeias da região do rio Camanaú, 
distante da rodovia BR-174. 

A seguir, a relação dos informantes e tradutores/professores que participaram, 
em um momento ou outro, das atividades periciais no NAWA e no PWA (ver em anexo 
o álbum de fotografias), com a indicação da idade aproximada e a residência atual: 

Ate Antonio Marazona (80 anos, aldeia Bana - Alto Alalaú) 
Baré Bornaldo (64 anos, aldeia Warapiwa - Baixo Alalaú) 
Dawna Elzo (71 anos, aldeia Arykawa - Baixo Alalaú) 
Iapamy Marinete (50 anos, aldeia Arine - Baixo Abonari) 
Iasy José (61 anos, aldeia Mynawa - Eixo Estrada) 
Kabaha Paulo (60 anos, aldeia Arawyba - Camanaú) 
Kekwe Saba (73 anos, aldeia Iawara, Eixo Estrada) 
Kina Margarete (71 anos, aldeia Waba - Abonari) 
Kwakwaxi Armando (38 anos, aldeia Maikon - Alto Alalaú) - tradutor 
Mairemy Julia (85 anos, aldeia Ba - Alto Abonari) 
Makwany Leovone (34 anos, aldeia Alalaú - Baixo Alalaú) - tradutor 
Mepeni Marcielio (46 anos, aldeia Kisiwe - Alto Rio Trairi) - tradutor 
Mopyny Jeremias (43 anos, aldeia Alalaú - Baixo Alalaú) - tradutor 
Mypyny Nene (84 anos, aldeia Tymapirikia - Baixo Alalaú) 
Nary Perpetua (55 anos, aldeia Mynawa - Eixo Estrada) 
Parany Tomoso (71 anos, aldeia Paryry - Baixo Alalaú) 
Parwe Mario (65 anos, aldeia Xeri - Eixo Estrada) 
Piana Claudio (59 anos, aldeia Bana - Alto Alalaú) 
Sanapyty Gerôncio (51 anos, aldeia Karypa - Alto Alalaú) 
Temehe Germano (38 anos, aldeia Tapii - Alto Rio Abonari) - tradutor 
Temehe Tomás (72 anos, aldeia Makahpy - Baixo Alalaú) 
Waiwada Temon (75 anos, aldeia Arykawa - Baixo Alalaú) 
Wame Viana (63 anos aldeia Iawara - Eixo Estrada) 
Wanaby Raimundo (75 anos, aldeia Taweri - Baixo Alalaú) 
Wapymy (85 anos, aldeia Xeri - Eixo Estrada) 
Warakaxi Zé Maria (53 anos, aldeia Keina - Baixo Alalaú) - tradutor 
Xirima Raimundo (70 anos, aldeia Wakyna/Kekeri - Abonari) 
Xirimia Maikon (67 anos, aldeia Maikon - Alto Alalaú) 

Pela organização e o apoio às atividades periciais em campo, agradeço a 
colaboração de Antônio Carlos Andrade de Nascimento, encarregado do 
NAWA/FUNAI, e de Maria da Fé Moreira e Walter N. Fontoura Blos, do Programa 
Waimiri Atroari.  

Na reunião de retorno da vistoria em campo, antecipada para a data de 
06/09/2022, o perito informou sobre os trabalhos realizados e respondeu questões e 
dúvidas dos assistentes técnicos e representantes das partes, alguns dos quais 
participando de modo remoto. Para facilitar o acesso integral aos arquivos de áudio 
com os relatos e depoimentos prestados pelos Waimiris-Atroaris no curso das 
atividades periciais, o perito enviou um link do Google Drive aos assistentes técnicos e 
demais interessados. Nos intervalos entre a vistoria e as reuniões com os assistentes 
técnicos, o perito deu seguimento ao levantamento documental em Presidente 
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Figueiredo (Casa de Cultura de Urubuí) e em Manaus (UFAM, etc). Encerradas tais 
atividades, o perito retornou então a Juiz de Fora (MG) no dia 12/09/2022, passando à 
etapa seguinte de levantamento bibliográfico e documental. 

De início, foram analisadas e anotadas todas as peças que compõem os 
presentes Autos - textos, gravações e audiências. Em seguida, foram identificados e 
solicitados à FUNAI um total de 20 processos administrativos relacionados aos 
Waimiris-Atroaris, via o Serviço Eletrônico de Informações (SEI/FUNAI) e Plataforma 
Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação do Governo Federal (Fala.BR). Ao 
mesmo tempo, procurei localizar e selecionar o material bibliográfico e documental 
acerca dos Waimiris-Atroaris e a construção da rodovia BR-174, disponíveis em 
bibliotecas físicas e digitais de diferentes instituições - Universidade de São Paulo, 
Universidade Federal do Amazonas, Museu Nacional/UFRJ, Instituto Socioambiental, 
Armazém Memória, Biblioteca Nacional e Museu do Índio. Do material assim 
amealhado, destaco: 

- relatórios oriundos do extinto Serviço de Proteção aos Índios (SPI), no Museu 
do Índio;  

- variados dossiês de órgãos e entidades públicas sob a guarda do Arquivo 
Nacional; 

- mais de uma centena de referências bibliográficas - livros, teses e 
dissertações acadêmicas e artigos; 

- cerca de 1500 notícias de jornal, de 1944 aos dias atuais.  

Abrangente e substanciosa, a documentação que foi coligida, todavia, revela 
certa carência de informações qualificadas sobre os movimentos e as atividades das 
unidades militares na construção da BR-174, um dos tópicos de maior controvérsia na 
presente Ação Civil Pública. Decerto, para os fins da presente perícia, seriam de 
extrema valia os registros rotineiros e os relatórios produzidos pelo Comando Militar 
da Amazônia e suas unidades subordinadas, como o 2º Grupamento de Engenharia de 
Construção (GEC), o 6º Batalhão de Engenharia de Construção (BEC) e o 1º Batalhão 
de Infantaria da Selva (BIS), acerca das medidas preventivas e/ou ofensivas e demais 
providências adotadas diante das dificuldades interpostas pelos Waimiris-Atroaris à 
construção da estrada que atravessou os seus territórios. Conquanto as solicitações da 
Procuradoria da República no Amazonas, no âmbito do Inquérito Civil Público 
1.13.000.001356/2012-07, os documentos enviados em resposta mostram-se pouco 
esclarecedores - uma carta do general Gentil Nogueira Paes, uns poucos ofícios e 
algumas dezenas de páginas dos Boletins Internos (cfe. Anexos à petição inicial). 

Povo de língua caribe da Amazônia Ocidental, os Waimiris-Atroaris habitam a 
região dos afluentes da margem esquerda do baixo rio Negro (os vales dos rios 
Jauaperi, Alalaú, Camanaú e Curiaú) e do rio Amazonas (os vales dos rios Uatumã e 
Abonari), entre os estados do Amazonas e Roraima (Silva, 2009, p. 37). Notícias sobre 
os ancestrais dos Waimiris-Atroaris remontam, praticamente, aos primórdios da 
colonização portuguesa na Amazônia (Monte, 1992, p. 14) - sob os mais diversos 
etnônimos, entre os quais “Atroahy”, “Bonari”, “Crichaná, “Gabinairi”, “Ichu”, 
“Jauaperi”, “Terecumá”, “Sericumá”, “Waimiry”, “Uassahy” e seus variantes (Gillin, 
1948; para uma lista mais extensa, v. Do Vale, 2002, p. 16). Às denominações que lhes 
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foram atribuídas, por diferentes autores e nas mais diversas situações, contudo, 
contrapõe-se o termo “Kinja”, com o qual os Waimiris-Atroaris falam de si mesmos, 
assinalando desta forma a presença de uma “única unidade populacional” (Silva, op. 
cit., p. 43).  

Para os fins do presente laudo, sobretudo, interessa o material histórico e 
etnográfico que naturalistas, sertanistas, indigenistas, antropólogos, historiadores e 
jornalistas produziram sobre eles a partir das últimas décadas do século XIX. Obra 
pioneira, neste caso, o livro do botânico e etnógrafo João Barboza Rodrigues, Rio 
Jauapery - Pacificação dos Crichanás (1885). Em 1873 ele conhecera no alto rio Jatapu 
os Uassahys, os quais, segundo ele, não eram mais do que os “Jauaperys ou um ramo 
destes”, que atemorizavam os “brancos” na freguesia de Moura. Por razões 
humanitárias, o botânico empreendeu três expedições de “pacificação” pelo rio 
Jauaperi, em 1884 e 1885, comissionado pelo governo da província do Amazonas. Ali 
se dava uma “guerra sem tréguas” entre os “Crichanás” - termo com o qual eles se 
alcunhavam, diz Barbosa Rodrigues - e moradores e forças policiais que acorriam em 
sua defesa.  

A partir de 1845, a aparição dos Crichanás sobressaltou as vilas Carvoeiro, 
Moura, Ayrão e Tauapeaçu, ainda que os índios “nunca fizeram mal a pessoa alguma”. 
Porém, em 1856, uma “força composta de 50 guardas nacionaes, todos bem 
municiados”, partiu para o Jauaperi sob o comando do major Manoel Pereira de 
Vasconcellos, interessado em obter “trabalhadores para suas roças”. A tropa saqueou 
e incendiou ao menos uma maloca, e deixou inúmeros mortos entre os índios. Ao se 
retirar, o major levantou um quartel com dez praças no igarapé Macucuahú, que 
“pouco tempo durou”. Daí em diante, as hostilidades precipitaram-se, causando 
vítimas entre pescadores que se aventuravam no Jauaperi e seus afluentes. E em 
1873, os Crichanás assaltaram a própria vila de Moura, obrigando seus moradores 
(cerca de 100 almas) a se refugiar numa ilha próxima. Em resposta, uma tropa 
chefiada pelo brigadeiro João do Rego Barros Falcão, enviada de Manaus, saiu em 
perseguição aos índios, causando-lhes muitas mortes. No ano seguinte, o 
destacamento de Moura, comandado pelo tenente Antonio de Oliveira Horta matou 
mais de duzentos Crichanás que se aproximaram de Moura. E em 1881, os soldados 
do subdestacamento instalado na ilha de Uirabiana, no rio Jauaperi, mataram dois 
índios; dias depois os índios reagiram e mataram dois soldados que apanhavam ovos 
de tracajá na praia próxima - o que forçou a retirada dos demais soldados para a vila 
de Moura. Barbosa Rodrigues registrou um total de 52 moradores da região mortos ou 
feridos pelos Crichanás; e lamentou não poder calcular o “numero de Crichanás que 
cahiram aos golpes do branco” (Rodrigues, op. cit.). 

Ao lado dos registros históricos, o livro de Barbosa Rodrigues traz a descrição 
minuciosa das diligências que então realizou para a “pacificação” dos Crichanás. Em 
março de 1884, na companhia do fotógrafo Ermanno Stradelli, de pescadores locais e 
de um “interprete” (um índio Macuxi), o autor encontrou-se com um grupo de índios 
do rio Jauaperi na enseada de Mahaua - cerca de 40 homens em quatro canoas -, e 
trocou com eles brindes (machados, facas, terçados e contas) por arcos e flechas. E 
dias depois, no mesmo local, com um grande número de homens, mulheres e crianças 
que vieram de várias aldeias das proximidades. Em junho e julho do mesmo ano, 
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Barbosa Rodrigues retornou a Mahaua, e depois iniciou a construção de um posto em 
Tauaquera (ou Theodoretopolis).  

 

 
Fig. 1: “Jauapiry. Incontro con indigeni”, E. Stradelli, 1884. 

<http://www.archiviofotografico.societageografica.it/index.php?it/190/la-storia> 

 

Segundo o autor, os Crichanás habitavam o baixo Jauapery, das cachoeiras à 
foz, divididos em dez aldeias situadas nas imediações de Canacunama, Sapá, Curecuré, 
Tará, Chiparenaua, Uatucurá, Manaouá, Macucuahú, Carabinani e Curiauahu (Curiaú, 
provavelmente): 

“Todas estas aldeias enviaram-me representantes. Pela maloca que examinei, 
que dizem ser·a maior, calculo que as outras serão habitadas por 200 individuos 
mais ou menos, não excedendo o total dos indios a 2.000” (ibid., p. 149) . 

Novos encontros se sucederam nos meses seguintes, em diferentes locais; e 
logo os Crichanás passaram a frequentar a vila de Moura para comércio, “trocando 
armas e differentes objectos com os moradores”. Donde, com certa precipitação, 
concluiu Barbosa Rodrigues:  

“A estada, pois, dos terriveis Uaimirys em Moura, delles que nunca lá foram 
senão para tirarem um desforço da guerra que se lhes fazia, falla-nos bem alto, 
dizendo que os Uaimirys do decennio passado não são os mesmos Crichanás de 
hoje. Aquelles nada perdoavam; estes desarmam-se para que os brancos os 
imitem. 

Está, assim, livre a povoação de Moura e todos os habitantes do rio Negro, dos 
ataques dos selvagens, porque os Crichanás não são indios Uaimirys. Entretanto 
não convem maltratal-os ou lesal-os, porque, como homens, têm brio, e, si os 
seus forem offendidos, reagirão como sabem reagir os civilisados” (ibid., p. 
125). 
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Em sua derradeira viagem ao Jauaperi, em abril de 1885, com efeito, Barbosa 
Rodrigues lastimou que moradores, pescadores e, até mesmo, autoridades de Moura 
tiravam proveito da nova situação, “em tratos commerciaes illicitos” que colocavam 
em risco a obra civilizatória (ibid., p. 263-271).  

De fato, como assinalaram o fotógrafo Georg Hübner e o etnógrafo Theodor 
Koch-Grunberg (1907), a invasão continuada no rio Jauaperi provocou a reação dos 
índios em 1905, que entraram em conflito com seringueiros na colocação Maracacá, 
de Fuão Antunes. Com a chegada da notícia a Manaus, o governador Constantino Nery 
enviou para lá uma expedição punitiva, com 50 soldados: “praticaram atrocidades 
horríveis e, segundo consta, mataram cerca de 300 indivíduos de ambos os sexos e de 
todas as idades”. Dezoito homens e mulheres foram aprisionados e levados a Manaus, 
sendo alojados no Quartel da Infantaria - dois deles morreram pouco depois. No 
citado artigo, os autores publicaram fotografias de onze homens e um vocabulário 
coletado por Hübner. Sobre o quadro conflagrado na região de Moura, anotou Koch-
Grunberg ([1917] 2006, p. 32), quando subiu o rio Branco em 1911: 

“Moura fica numa baía ampla, formada por uma saliência de rocha, e conta 
com 25 a 30 casinhas e cabanas, a maior parte em ruínas, e uma capela no 
mesmo estado. A maioria dos habitantes, caboclos, já estava nos seringais. O 
lugarejo alcançou triste importância pelo fato de seus habitantes estarem, há 
décadas, em conflito encarniçado com os índios bravos do rio Jauaperi, os 
Uámiri, que, em razão do nome do rio, geralmente são chamados Jauaperi. (...) 
O Jauaperi é o esconderijo de algumas tribos intatas, chamadas de bravas ou 
antropófagas por não tolerarem nada dos chamados ‘civilizados’. Dizem que o 
rio está totalmente abandonado pelos seringueiros. Com a última matança 
inútil, promovida por uma expedição punitiva vinda de Manaus, em 1905 (...), 
estes ficaram irritados. Diz-se que só vêm ao rio principal na estiagem, para 
pegar tartarugas; na época das chuvas retiram-se para longe, para as 
cabeceiras. Que, no ano passado, algumas canoas com índios Jauaperi 
estiveram novamente em Moura para trocar mercadorias. O fato de esses 
índios tentarem repetidamente relacionar-se de modo pacífico com a civilização 
prova que não são os canibais ferozes que têm a fama de ser. Os heróis de 
Moura só ousam ir até o Jauaperi em companhia de vinte a trinta barcos para, 
na estiagem, pescar e pegar tartarugas. Nessas ocasiões, é muitíssimo 
frequente atirarem imediatamente em qualquer índio que apareça; não se 
pode, pois, condenar esses índios quando, ocasionalmente, se vingam da corja 
mestiça”. 

No opúsculo onde narra as iniciativas pioneiras do Serviço de Proteção aos 
Índios (SPI) no Amazonas, entre as quais a construção em 1912 do primeiro “posto 
indígena” no rio Jauaperi, Alípio Pinto Bandeira (1926) anotou que a expedição militar 
de 1905, sob o comando do capitão de polícia Julio Olympio da Rocha Catingueira, no 
intuito de “dar um exemplo”, atacou as aldeias próximas ao delta do Jauaperi: “foram 
morticínios em massa, verdadeiras caçadas humanas em que cada qual timbrava em 
ser mais cruel”. Da investida, resultaram 283 índios mortos, entre homens, mulheres e 
crianças. Dos que foram levados a Manaus, doze tiveram permissão para regressar ao 
Jauaperi, conduzidos pelo coronel Euclydes Nazareth (op. cit., p. 22-25). 



11 

 

Encarregado pelo tenente-coronel Cândido Rondon, o engenheiro-militar 
tenente Alípio Bandeira respondeu pela organização da Inspetoria Regional do SPI no 
Amazonas e, nesta função, realizou incursões pelos rios Uatumã e Jauaperi em 1911, 
tomando para si a tarefa de “pacificar” os índios (que a ele se apresentaram como 
“Atruahy”, mas que a população de Moura designava de “Uaimiry”; Bandeira, 1926, p. 
15) e, assim, evitar a continuidade dos conflitos com a frente extrativista. Subsistiam 
então na região do Jauaperi, com base nos “trabalhos e correições” da Inspetoria do 
SPI, ao menos 10 “malocas”, cada uma delas com cerca de 50 moradores (id., ibid., p. 
34-36). 

 

 
Fig. 2: Índios Uaimiry no rio Jauaperi. SPI, 1912. 

https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/handle/20.500.12156.1/5547 

 

Para as décadas seguintes, o desenrolar dos conflitos na região e as medidas 
adotadas pelo SPI para interditar, sem sucesso, as invasões e o apossamento do 
território dos Waimiris-Atroaris foram registrados nos relatórios e demais documentos 
produzidos pela 1ª Inspetoria Regional do SPI do Amazonas e Acre, ora sob a guarda 
do Museu do Índio, no Rio de Janeiro (RJ). A dissertação de mestrado de Paulo Pinto 
Monte (1992), Etno-história Waimiri-Atroari (1663-1962), a partir da documentação 
histórica e administrativa, em especial os relatórios anuais da Inspetoria Regional do 
SPI, esboçou uma cronologia dos eventos que marcaram as relações conflituosas dos 
Waimiris-Atroaris com segmentos da sociedade brasileira:  

- em 1912, a construção do posto do SPI em Tauaquera, no rio Jauaperi, e sua 
posterior transferência para Mahaua; 
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- a promulgação da Lei 941, de 16/10/1917, que concedeu aos índios a posse 
das terras por eles ocupadas; e, com base neste dispositivo, a requisição pelo SPI das 
terras em ambas as margens do rio Jauaperi para os “índios Uaimiris”; 

- a partir de 1921, a concessão de lotes no rio Jauaperi pelo governador Rêgo 
Monteiro, para a exploração de castanha por particulares, e as disputas judiciais 
subsequentes empreendidas pelo SPI para resguardar as terras reservadas aos 
Waimiris-Atroaris; 

- em março de 1922, o ataque dos índios ao barracão de Bezerra & Irmão, na 
boca do rio Alalaú, matando dois homens (um deles, o encarregado Gaudêncio 
Pastana), e duas crianças; 

- a transferência forçosa do posto do SPI para Mahaua, na margem direita do 
Jauaperi, em virtude da presença de invasores nas vizinhanças;  

- em dezembro de 1926, a reação dos índios à destruição de roças, a morte de 
dois índios e ferimentos de outros, por uma turma da firma Penha & Bessa no rio 
Alalaú, causando a morte de onze balateiros, entre os quais José Cândido Bessa, sócio 
de Edgard Penha; 

- em fevereiro de 1928, o assalto ao posto Mahaua, por Edgar Penha e praças 
da Força Pública, que levou preso a Manaus o encarregado do SPI, Luiz José da Silva;  

- em junho de 1931, um novo assalto ao posto Mahaua, pelo mesmo Edgard 
Penha, acompanhado de 30 homens armados que depredaram as instalações e 
aprisionaram os funcionários, conduzindo-os a Manaus; 

- em janeiro de 1941, a instalação do posto de atração Camanaú, na foz do rio 
de mesmo nome, denominado “Manoel Miranda”; 

- em dezembro de 1942, por motivos ignorados, os índios massacraram o 
encarregado e todos servidores e familiares que residiam no posto Camanaú; 

- em fevereiro de 1943, a reinstalação do posto no Camanaú; 

- em outubro de 1944, o massacre de 5 membros da expedição de 
levantamento aero-fotográfico chefiada pelo tenente Walter Williamson, do 4th. 
Photo Charting Squadron, do Exército norte-americano, na região do Alalaú;  

- em dezembro de 1946, o ataque dos índios ao posto no rio Camanaú (ora 
denominado posto Irmãos Briglia), quando morreram 11 pessoas, entre servidores e 
familiares; a Inspetoria Regional do SPI paralisou os trabalhos e desativou o posto; 

- em janeiro de 1949, a emboscada no rio Alalaú por uma milícia armada de 
castanheiros e caçadores de jacaré, que massacrou um grupo de 72 Waimiris e se 
apropriou de seus pertences;  

- em 1958, a retomada pela Inspetoria Regional do SPI dos trabalhos de 
atração dos Waimiris-Atroaris, em virtude da decisão do Governo estadual de iniciar a 
construção da rodovia “Manaus-Rio Branco” (a atual BR-174), cujo traçado cortaria de 
sul a norte o território indígena; 
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- em março de 1961, o massacre promovido pelos Waimiris contra pescadores, 
seringueiros e servidores do SPI, na praia do Capitari e na foz do rio Abinauaú, no rio 
Jauaperi (Monte, op. cit., p. 68-147). 

Na segunda metade da década de 1960, contudo, o foco dos conflitos se 
deslocou para a área central do território waimiri-atroari, em razão da retomada das 
obras de construção da estrada ligando Manaus a Boa Vista (também designada 
Manaus-Caracaraí), atravessando em mais de cem quilômetros o território habitado 
pelos Waimiris-Atroaris. Para a sua construção, o Departamento Nacional de Estradas 
e Rodagem (DNER), de início, transferiu os trabalhos para o Departamento Estadual de 
Rodagens (DER-AM). Em grande medida, as informações primárias sobre este período 
encontram-se tanto no noticiário jornalístico quanto nos inúmeros relatórios dos 
responsáveis pela chamada “Frente de Atração Waimiri-Atroari” (FAWA), anexados 
aos processos administrativos da FUNAI - a saber, Gilberto Pinto Figueiredo Costa, de 
1966 a 1974; Apoena Meireles, em 1975; Sebastião Nunes Firmo, de 1975 a 1977; e 
Giuseppe Cravero, de 1977 a 1983. Os acontecimentos mais decisivos para este 
período - e que serão adiante comentados, nas respostas aos quesitos formulados 
pelas partes -, foram relatados no livro Waimiri Atroari, a história que ainda não foi 
contada, de José Porfírio de Carvalho, que exerceu os cargos de subcoordenador da 
COAMA/FUNAI e, posteriormente, de coordenador do Programa Waimiri Atroari 
FUNAI/Eletronorte (PWA). Neste período, destacam-se os seguintes fatos: 

- a contratação da Prelazia de Roraima, na pessoa do padre Giovanni Calleri, 
pelo Departamento Estadual de Rodagens (DER-AM), mediante autorização concedida 
pela FUNAI, para a pacificação dos Waimiris-Atroaris e seu afastamento do eixo da 
estrada Manaus-Caracaraí; em outubro 1968, a expedição Calleri, acampada ao lado 
de uma maloca no rio Abonari, foi massacrada pelos índios (sobrevivente, Alvaro Paulo 
da Silva); 

- para a retomada dos trabalhos de construção da estrada em 1969, o DNER 
transferiu a tarefa para o Ministério do Exército, através 6º Batalhão de Engenharia de 
Construção (BEC), subordinado ao 2º Grupamento de Engenharia de Construção 
(GEC); 

- a instalação de postos e subpostos pela FUNAI - Camanaú, Abonari II e II, 
Alalaú I e II -, a localização por sobrevoo e as visitas a aldeias e outras medidas de 
apoio às turmas de construção da estrada; 

- em janeiro de 1973, o ataque dos Waimiris-Atroaris ao Posto Alalaú II, com 
três servidores mortos (sobrevivente, Luiz Humberto Apolinário Duarte) e a destruição 
das instalações; 

- em outubro de 1974, um duplo ataque dos Waimiris-Atroaris, contra uma 
turma de servidores que subia o rio Alalaú e, logo após, contra o posto Alalaú II, com 
seis servidores mortos no total (sobreviventes, Adão Vasconcelos e Esmeraldo Miguel 
Neto); 

- em novembro do mesmo ano, ataque a um acampamento do empreiteiro 
André Nunes, no quilômetro 297 da estrada BR-174, com três trabalhadores mortos; 

- o deslocamento para a região de brigadas de soldados armados e a adoção de 
medidas repressivas contra os Waimiris-Atroaris, por decisão do comando do 2º GEC, 



14 

 

dando continuidade, a todo custo, aos serviços de desmatamento e terraplanagem da 
estrada BR-174; 

- em fins de dezembro daquele ano, o ataque ao posto Abonari II, quando 
morreram o sertanista Gilberto Pinto e mais três membros da equipe (sobrevivente, 
Ivan Lima Ferreira); 

Nos últimos anos, a “resistência” que os Wamiris-Atroaris mobilizaram contra a 
construção da rodovia BR-174, no contexto da ditadura militar então vigente, chamou 
a atenção de vários pesquisadores nas áreas de história, ciências sociais, comunicação 
e ciências ambientais. Dentre as teses, dissertações e monografias já disponíveis, 
destacam-se: Reordenamento territorial e conflitos agrários em Presidente Figueiredo - 
Amazonas (2012), de Tiago M. M. Schwade; Violência e singularidade jornalística: o 
“massacre da Expedição Calleri” (2013), de Verenilde Santos Pereira; Leitura semiótica 
do conflito entre índios e militares na BR 184 noticiado no Jornal Boa Vista (2013), de 
Ádria J. Albarado; Protagonismo e resistência dos Waimiri-Atroari na Amazônia (2016), 
de Eduardo Gomes da Silva Filho; Controle e repressão aos Waimiri-Atroari na fronteira 
Amazonas-Roraima no período da ditadura brasileira (2021), de Adriana Gomes 
Santos; e “Por que Kamña matou Kiña?”A retórica indigenista estatal, a FUNAI e os 
Waimiri-Atroari (2022), de Henry A. Yukio Nakashima. 

Stephen G. Baines (1991) produziu o primeiro estudo etnográfico de maior 
fôlego sobre os Waimiris-Atroaris, resultado do trabalho de campo que realizou entre 
1982 e 1985. Em sua tese, É a FUNAI que sabe: a frente de atração Waimiri-Atroari, 
defendida na Universidade de Brasília em 1988 e publicada em 1991, ele examinou as 
relações estabelecidas entre a Frente de Atração da FUNAI e os Waimiris-Atroaris (à 
época, fixados nos postos ou no seu entorno). Após visitar todos os postos e aldeias, 
Baines calculou a população indígena em 332 indivíduos, enquanto o efetivo da FUNAI 
na área alcançava 59 servidores (Baines, 1991, p. 70-71). Para o antropólogo, a 
pedagogia da pacificação e a “linguagem de dominação”, ali acionadas pela Frente de 
Atração, buscavam subordinar os Waimiris-Atroaris à racionalidade administrativa e 
hierárquica do Estado brasileiro e, sobretudo, aos interesses empresariais e aos 
projetos governamentais que assolavam o território indígena. 

Por sua vez, a tese defendida por Marcio Ferreira da Silva (2009) no Museu 
Nacional/UFRJ em 1993, e publicada em 2009, Romance de primas e primos, abordou 
de maneira substantiva o sistema de parentesco waimiri-atroari, ao lado de 
observações breves sobre demografia e organização social (territorialidade e relações 
entre grupos domésticos, grupos locais e aglomerados regionais). Seu trabalho de 
campo, de março a novembro de 1987, concentrou-se nas aldeias do vale do 
Camanaú, onde então se abrigava cerca de um terço da população waimiri-atroari.  

Já a dissertação de Cláudia Voigt Espínola, O sistema médico Waimiri-Atroari: 
concepções e práticas (1995), tratou do sistema de saúde e doença entre os Waimiris-
Atroaris, compreendendo tanto as concepções etiológicas e as terapias por eles 
empregadas quanto a avaliação das ações promovidas pelo Subprograma de Saúde do 
PWA (FUNAI/Eletronorte).  

Aspectos da vida ritual dos Waimiris-Atroaris foram examinados na dissertação 
de Maria Carmen R. do Vale, Waimiri-Atroari em festa é maryba na floresta, defendida 



15 

 

na UFAM em 2002. Com base nas observações colhidas em campo entre 1989 e 2001, 
a autora elaborou uma etnografia detalhada das festas maryba, ao lado de dados 
sobre as atividades econômicas e a ocupação territorial. A investigação levada a cabo 
por Roselis R. de Souza Mazureck, Kinja txi taka nukwa myrykwase: fishing and hunting 
among the Waimiri Atroari Indians from Central Amazonia (2001), buscou avaliar a 
relação caça/caçador e os impactos dessas atividades sobre a fauna e suas 
consequências para a comunidade indígena. E a tese de Rodrigo Theophilo Folhes, 
mais recente, Os estrangeiros e suas histórias no caminho dos Kinja (2018), com base 
nos registros de cronistas, naturalistas, indigenistas e antropólogos e, em especial, nas 
narrativas nativas dos encontros, trocas e conflitos com os kaminja [estrangeiros, não-
indígenas], buscou evidenciar uma perspectiva própria dos Waimiris-Atroaris 
enquanto sujeitos de sua história. 

Na área das ciências naturais, Ethnobotany of the Waimiri Atroari indians of 
Brazil (Milliken et alii, 1992) reúne um inventário minucioso e uma avaliação 
quantitativa dos conhecimentos e dos usos da flora amazônica pelos Waimiris-
Atroaris. Os estudos de campo, efetivados em 1989 na região do rio Camanaú, 
estiveram a cargo de uma equipe de botânicos liderada por William Milliken, do Royal 
Botanic Gardens do Reino Unido. 

A língua indígena, as propostas de ortografia e o processo de escolarização 
foram estudados pelos pesquisadores: Ana Carla Bruno, na tese Waimiri Atroari 
grammar: some phonological, morphological, and syntactic aspects (2003); Eneida 
Alice Gonzaga Santos, na dissertação Gênero e número nominal: proposta de ensino de 
português como segunda língua para os Waimiri Atroari (2008); Ana Carla Bruno, no 
artigo Educação indígena e questões linguísticas: quando a ortografia torna-se um 
problema - a experiência Waimiri Atroari (2009); e Antônia Lurdenilda Menezes de 
Sousa, Educação e trabalho como fatores de transformações políticas e sociais na 
sociedade Waimiri-Atroari entre 1970-2000 (2009). 

Por fim, o livro em edição bilíngue, Waimiri Atroari: Divulgando nossa história - 
A’a ikaa ineptypy (2017), no qual foram publicados os resultados do levantamento 
socioambiental realizado em 2014, que contou com a participação de pesquisadores e 
lideranças indígenas e de assessores do PWA, trazendo informações didáticas sobre o 
território, a população, a aldeias, os recursos naturais, a alimentação, a saúde e a 
educação. 
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QUESITOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF) 

QUESITO 1. A ação judicial em questão busca, entre outras coisas, responsabilizar a União e 
a FUNAI por dano moral coletivo, tendo em vista o sentimento geral dos Waimiri-Atroari 
quanto às violações causadas a seu povo em função da abertura da rodovia BR-174 (Petição 
Inicial, fl. 94). De acordo com a Petição Inicial, “o que importa, para a configuração do dano 
moral coletivo, é a violação de direitos fundamentais, notadamente os de personalidade, 
atingindo-se, em último grau, a violação, em relação ao grupo, do princípio da dignidade da 
pessoa humana” (fls. 95 e 96). Considerando estas informações, responda: 

1.1. O que é viver dignamente na perspectiva dos Waimiri-Atroari (Kinja)? 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas em 1948, já no primeiro parágrafo do seu preâmbulo, 
reconheceu o princípio da dignidade, uma condição “inerente a todos os membros da 
família humana”, como o “fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo”. 
Em termos mais substantivos, preconiza a Declaração em seu artigo 1: 

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 
dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com 
espírito de fraternidade.” 

De acordo com Maria Valéria Barbosa (2020), a discussão sobre os direitos 
humanos é fruto da modernidade ocidental e, nestes termos, está cercada “desde a 
sua construção histórica e social, de controvérsias sobre seu alcance e sentido”. Ao 
admitir novos valores para as relações entre “sociedade” e “indivíduo”, confere-se a 
este um novo sentido, enquanto um sujeito de direitos per si. Para todos os efeitos, os 
direitos humanos podem ser compreendidos como um “conjunto de garantias e 
valores de dimensão universal, que avalizam a dignidade a todos os seres humanos, 
independente da origem, credo religioso, pertencimento étnico racial, gênero, classes 
sociais, dentre outros”: 

“É o conjunto mínimo de condições de uma vida com dignidade, que encontra 
na perspectiva da humanização sua grande inspiração, sendo todos iguais 
perante a lei, mesmo que essa igualdade seja formal.  

Na construção do conjunto dos direitos humanos se evidencia uma 
característica muito interessante, por eles serem visceralmente vinculados ao 
contexto e às lutas históricas, permita-se que seja delineado um certo sentido 
de ‘evolução’ no seu desenvolvimento histórico” (Barbosa, 2020, p. 95). 

Os chamados “direitos da primeira geração”, como se sabe, resultaram das 
revoluções burguesas dos séculos XVII e XVIII, em busca de direitos civis e políticos e 
de propriedade - os chamados direitos de cidadania. Já os “direitos da segunda 
geração”, de lutas dos movimentos trabalhistas e socialistas, em prol de reivindicações 
econômicas, sociais e culturais - os direitos fundamentais, por assim dizer. Enfim, os 
“direitos da terceira geração”, imbuídos de um caráter moral propriamente difuso e 
coletivo: 
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“Englobam o direito a viver em paz, a ter um meio ambiente saudável, o direito 
ao desenvolvimento, e estão diretamente vinculados à proteção de grupos 
sociais vulneráveis” (op. cit., p. 96). 

É sob esta última fórmula - um conjunto de valores morais em torno dos quais 
se atualiza a existência de um povo social e culturalmente distinto -, que, a princípio, 
poder-se-ia abrigar uma perspectiva própria dos Waimiris-Atroaris acerca dos 
significados de um “viver dignamente”. Para Émile Durkheim (1970, p. 107-108), com 
efeito, os juízos morais possuem uma “origem coletiva” - entretecidos nas interações 
que fazem a vida social -, e, por isso, “variam com os grupos humanos” 
correspondentes. Donde, concluiu o sociólogo: “a sociedade é (...) a morada de uma 
vida moral interior, da qual nem sempre se reconheceram a pujança e a originalidade”. 
De modo que, diz ele em outro lugar, uma moral é sempre “obra de um grupo, e só 
pode funcionar se esse grupo a proteger com sua autoridade” (Durkheim, 1983, p. 6). E 
como tal, trata-se de um fato social tout court, cujos componentes empíricos podem 
ser observados nas formas de sentir, de pensar, de julgar e, inclusive, de agir. 

Vejamos como isto se aplica aos Waimiris-Atroaris. O que nos dizem, então, os 
relatos históricos e as descrições etnográficas sobre suas condutas em diferentes 
contextos? Como eles reagiram em situações específicas, como ameaças e agressões? 
Quais os fios condutores que orientaram atitudes e manifestações, diante de gestos 
amistosos, a investidas dos kaminja (não-indígenas ou estrangeiros)? Quais os motivos 
que explicam ou os fatores que lhes servem para justificar iniciativas mais ou menos 
agressivas ali observadas?  

De acordo com o antropólogo Carlos Moreira Neto (1975, p. 4), sobressaíam 
das relações entre os Waimiris-Atroaris e a sociedade regional, até meados dos anos 
1970, “dois padrões de comportamento” bastante distintos: “quase sempre pacífico” 
quando fora do “território tribal”, e “invariavelmente tenso e hostil” no seu interior. 
Ao lado deste padrão de defesa do território tradicional, a leitura atenta dos 
relatórios, das notícias e dos estudos que enfocaram tais acontecimentos evidencia, 
além disso, a afirmação de sua autonomia enquanto um imperativo genuíno a motivá-
los à ação. Em outras palavras, para os Waimiris-Atroaris, se os interpreto 
corretamente, a definição do que é uma “vida digna” haveria de comportar, como 
condição indispensável, a integridade territorial e as garantias de sua 
autodeterminação, enquanto povo etnicamente diferenciado. Na descrição sintética 
do antropólogo Rodrigo Folhes (2018, p. 21), 

Território 

“A ligação que os Kinja estabeleceram com o território, compreendido por uma 
ampla região entre os principais formadores dos rios Alalaú, Jauaperi, 
Camanaú, Curiaú, na margem esquerda do baixo rio Negro, e os afluentes do 
alto rio Uatumã, remonta, só em termos documentais, há mais de quatro 
séculos. Está presente em relatos históricos de cronistas e viajantes 
seiscentistas, passando por descrições de naturalistas e etnólogos no século XIX 
e início do XX, chegando aos indigenistas, no início da primeira república, e 
antropólogos, durante o regime militar. Para além dos documentos, essa 
ligação se encontra ainda presente em narrativas míticas e histórias dos Kinja, 
transmitidas oralmente ao longo dos séculos de ocupação territorial e afetiva, 
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configurando-se como um marco histórico, cultural e ecológico que legitima 
uma afirmação territorial própria.”  

Autonomia 

“As inúmeras pressões exercidas pelos diferentes representantes da sociedade 
nacional em busca de incorporá-los a regimes de trabalho e com isso subordiná-
los aos seus interesses foram variadas ao longo desses quatro séculos. Os Kinja 
elaboraram, mediante artifícios variados, distintas formas de contato e 
enfrentamento para se manterem em seu kinja itxiri (uma das expressões que 
os Kinja utilizam para se referirem ao que hoje denominamos território 
tradicional). Diante de inúmeros fluxos de contato amistosos e mortíferos e de 
reorganizações territoriais, nas últimas décadas do século XX, entendo que a 
maneira mais eficaz que os Kinja produziram para se manter vivos e afirmarem 
sua identidade étnica foi por meio de um engajamento prático de seus jovens 
com os kaminja [não-índios], para, sobretudo, não perderem as relações com o 
seu ambiente ancestral.” 

Enfim, para “viver dignamente”, como anotaram os próprios Waimiris-Atroaris 
no livro Divulgando nossa história - A’a ikaa ineptypy (Waimiri Atroari et alii, 2017, p. 
19), é preciso conservar o território em bom estado e, ao mesmo tempo, manter o seu 
modo de vida tradicional: 

“Todas as aldeias Kinja mantêm seu modo de vida: culinária, artesanato, língua, 
medicina, arquitetura, produção agrícola, extrativismo, caça, pesca, música, 
dança e festas próprias da cultura Kinja. Em setembro de 2016 a população 
Kinja era de 1.907, em 41 aldeias, sendo 1.076 menores de 16 anos. Para os 
Kinja, para viver bem é importante não ter impacto na terra, preservá-la, ter 
saúde, ter família forte, estudar, ter a terra rica de recursos e conhecer a 
história e a dança, ter cultura Kinja.” 

1.2. Quais elementos são vistos como fundamentais pelos Waimiri-Atroari para garantir 
uma vida boa e digna? 

Como esclareci no subitem acima, da perspectiva dos Waimiris-Atroaris a vida 
digna comportaria, como elementos principais, o território tradicional e a autonomia 
do grupo diante dos kaminja. Não como unidades à parte, isoladas; antes, a terra e a 
gente que a habita conservam entre si relações estreitas de uma autêntica 
mutualidade. De um lado, a comunidade étnica ocupa um determinado território 
tradicional, como eles afirmam no Protocolo de consulta ao povo Waimiri Atroari 
(ACWA, 2018, p. 11):  

“Somos chamados de Kinja, (autodenominação), que significa ‘gente de 
verdade’. Ocupamos tradicionalmente as bacias dos rios Camanaú, Santo 
Antônio do Abonari, Taquari, Jauaperi, Alalau e Jundiá. Vivemos da caça, da 
pesca, coleta de frutas, agricultura e projetos autossustentáveis. Vivemos em 
aldeias comunitárias, nós a chamamos de MYDY TAHA. São grandes malocas 
redondas. Cada aldeia tem sua própria autonomia econômica e politica. Nossas 
decisões que envolvam território, identidade e organização social são tomadas 
por todas as lideranças. Sempre deve haver um só pensamento. É assim que 
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pensamos. Nossa história sempre foi marcada por violações à nossa identidade, 
modo de vida e território.” 

E, de outro lado, um território que demanda medidas protetivas e gestão 
ambiental dos recursos nele existentes, tarefas coletivas que são executadas em 
sistema de rodízio por aldeias, famílias e indivíduos - de acordo com o levantamento 
etnoambiental de 2014: 

“As famílias de todas as aldeias Kinja da TI Waimiri Atroari são responsáveis 
pelo cuidado e fiscalização do seu território. Os Kinja se revezam nas ações de 
coleta de lixo e fiscalização da Terra Indígena. Em 2014, os Kinja informaram 
quantos homens e mulheres eram diretamente responsáveis por organizar os 
fiscais e agentes ambientais em cada aldeia. Na maioria dos casos os homens 
cuidam da fiscalização do território e as mulheres da coleta e limpeza do lixo 
das aldeias.  

A Terra Indígena Waimiri Atroari é e sempre será nossa, sempre vamos cuidar 
da nossa terra e fiscalizar nosso território para não entrarem invasores. Todos 
os nossos alimentos, materiais de construção, remédios, materiais para 
artesanatos vêm da mata, por isso estaremos atentos e cuidaremos da nossa 
terra” (Waimiri Atroari et alli, 2017, p. 22-25). 

Dentre outros exemplos de tais cuidados e encargos, pude observar no 
decorrer da vistoria em campo: o controle do tráfego noturno através das cancelas 
instaladas nos postos de vigilância Abonari e Jundiá, pontos extremos da rodovia BR-
174 na TI Waimiri Atroari; a coleta diária do lixo que motoristas lançam ao passar na 
rodovia; o monitoramento por câmeras e in situ de animais silvestres atropelados e o 
resgate de feridos; a criação de animais silvestres, tais como jabuti, tartaruga, 
tambaqui e pirarucu, e a produção de mudas de plantas nativas para reintrodução no 
meio natural.  

Em termos mais pragmáticos, por ocasião da vistoria pericial os depoentes 
Waimiris-Atroaris evocaram estes aspectos de uma “vida boa”, como a que usufruíam 
antes da construção da BR-174: 

“Pescava, moqueava peixe. A caça. A roça. A saúde: naquela época não tinha 
contaminação de doenças do homem branco, não existia muita doença. Não 
tinha malária nem verminose. As festas, visitas e comunicação entre as aldeias. 
Muitos filhos, eram saudáveis. Os Waimiri Atroari tinham mais pessoas do que 
hoje” (Vários depoentes, 21/08/2022). 

QUESITO 2. A partir da memória coletiva e das narrativas dos indígenas mais velhos, 
descreva como era a vida dos Waimiri-Atroari logo antes da construção da rodovia BR-174. 
Se possível, especifique as atividades cotidianas e rituais que eram realizadas naquela 
época, bem como o tipo de relação que as diferentes aldeias Waimiri-Atroari estabeleciam 
entre si e com os não indígenas. 

No campo das ciências sociais, deve-se a Maurice Halbwachs o enquadramento 
da memória como um objeto teórico e empírico a ser investigado. Enquanto uma 
reconstrução no presente a partir de lembranças do passado, “sempre buscando 
através do filtro do tempo presente o retrato do passado - muitas vezes incompletos” 
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(Figueiredo, 2020), a memória prosperaria sob as formas individual, coletiva e 
histórica. Das três, argumentou Halbwachs (2006), a primeira é a mais fugidia porque, 
cultivada apenas pelo indivíduo, perde-se com o passar do tempo. Quanto à memória 
histórica, esta se utiliza de procedimentos técnicos, com base em arquivos, museus e 
outras instituições especializadas. Já a memória coletiva está assentada na vida social 
do agregado que o indivíduo participa, no qual as suas próprias lembranças estão 
submetidas ao escrutínio incessante dos demais, seja para endossá-las ou para 
confrontá-las: 

“Talvez seja possível admitir que um número enorme de lembranças reapareça 
porque os outros nos fazem recordá-las; também se há de convir que, mesmo 
não estando esses outros materialmente presentes, se pode falar de memória 
coletiva quando evocamos um fato que tivesse lugar na vida de nosso grupo e 
que víamos, que vemos ainda agora no momento em que o recordamos, do 
ponto de vista desse grupo” (Halbwachs, 2006, p. 41). 

É sob este regime de uma memória coletiva, a rigor, que os depoentes e os 
tradutores/professores Kinja confiaram ao perito as informações e as explicações que 
foram solicitadas no decorrer da vistoria em campo. Para este fim, organizamos seis 
sessões de trabalho - cinco no salão do NAWA e uma na sede do PWA, nas quais, de 
modo livre e participativo, com a mediação dos tradutores em diálogo com o perito, 
os presentes compartilharam seus relatos, conversas e comentários. Além das 
gravações em áudio, fotografei as listas de aldeias, de população e de óbitos e os 
mapas de localização que foram elaborados na lousa pelos tradutores/professores, 
com dados colhidos junto aos anciãos participantes. Por esta razão, neste e nos 
demais quesitos abaixo, apenas os autores de narrativas individuais encontram-se 
identificados; caso contrário, são informações que foram recepcionadas, reunidas e 
depois apresentadas pelos tradutores/professores, com base em conversas e 
intervenções que, a rigor, expressavam a própria memória coletiva dos Kinja sobre as 
“histórias do passado e do cotidiano indígena”. Pois, como afirmou a linguista Carla 
Bruno (2014), a respeito das narrativas que registrou entre eles, os “eventos, episódios 
e personagens”, assim atualizados, são “traços da memória” transmitidos entre as 
gerações “para explicar o momento presente”. 

Reunidos no espaço do NAWA por ocasião da vistoria pericial, de certa 
maneira, os anciãos ali reproduziam aquelas mesmas performances culturais que, 
entre os Waimiris-Atroaris, assegura-lhes a transmissão regular de conhecimentos de 
uma geração a outra; nas palavras do professor Iarymaky Orlando Atroari (apud 
Bruno, op. cit., p. 11): 

“Quando anoitece, todos os Kinja deitam nas suas redes e balançam, então os 
Kinja conversam bastante com seus amigos, contando as novidades ou histórias 
do passado e do presente. Principalmente, os velhos profissionais que tem 
habilidade para contar histórias de guerra e do surgimento da vida real. Eles 
contam histórias para os jovens ouvirem, assim é a forma que vivemos na nossa 
sociedade.” 

Para os tradutores/professores, com efeito, a rememoração dos eventos 
passados, que as atividades periciais proporcionaram, parece ter assumido um 
significado análogo, quiça inesperado, ao alimentar a memória coletiva sobre a 
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história vivida, e ali transmitida pelos anciãos de seu povo. Infelizmente, a transcrição 
dos arquivos de áudio, cujos trechos serão utilizados adiante, não é capaz de 
reproduzir toda a riqueza das conversas animadas ou as falas cruzadas que ali 
aconteceram. Não apenas por motivos técnicos, mas porque, em sua maior parte, 
foram enunciadas na língua nativa, e só depois, então, resumidas em português: 

“Fiz uma interpretação da língua Kinja para o português. Espero que tenha 
conseguido. Não é fácil a língua portuguesa para nós. Fiz o que pude, pra 
entendimento melhor na tradução. Eu gostei muito de ajudar os tahmapa [os 
anciãos], os mais velhos que têm a sua história, a história da BR-174, como eles 
viviam, como eles sofriam... Gostaria muito de agradecer por conhecer um 
pouco mais a nossa história. A gente não colocou [ainda] no papel pra Kinja ver, 
pra ler, pra conhecer. Agora nós podemos colocar essa história que nunca foi 
contada do povo Waimiri-Atroari. Podemos conhecer como eles perderam os 
companheiros, como se recuperaram. Conhecer a nossa história. São poucos 
jovens que conhecem um pouco de nossa história. Agradeço a oportunidade de 
ajudar o povo Waimiri-Atroari nessa matéria, junto com os tahmapa. Gostaria 
de agradecer também os tahmapa que resumiram a história que a gente não 
conhece bem, a gente jovem. A história dos tahmapa que conseguiram 
sobreviver durante a ditadura militar. Sei que foi muito difícil o que eles 
passaram. Alguma parte da história a gente conhece. Obrigado à equipe dos 
tahmapa” (Temehe Germano, NAWA, 22/08/2022). 

Antes de passar a palavra aos próprios Waimiris-Atroaris, convém rememorar 
umas poucas menções extraídas dos documentos históricos, compulsados para fins da 
presente perícia, acerca do modo de vida nas antigas aldeias Waimiris-Atroaris até o 
último quartel do século XX. Sobre os “Uassahys” que visitou entre os formadores do 
rio Jatapu, afluente da margem esquerda do Uatumã, por exemplo, o botânico 
Barbosa Rodrigues anotou que suas casas eram “coniformes, fechadas com as folhas 
das palmeiras (...), tendo apenas uma entrada fechada com um yapá ou esteira”, e que 
suas armas eram o arco e as flechas. E acrescentou:  

“Por ornatos têm os homens uma grinalda tecida de palhas, onde encaixam 
outra de pennas de papagaio, circularmente, terminando na frente em três 
pennas da cauda de arara. Atraz das orelhas enfiam um pedaço de taquara, 
terminando em uma roseta de pennas, donde pendem dous fios pintados de 
urucú, nos quaes estão amarradas diversas pennas de papagaio. Usam 
pulseiras do mesmo fio e semelhantes aos brincos, com um passador de coco de 
inajá; ligas justas ás pernas, e nellas tecidas de maneira que não as tiram senão 
quando estão podres e velhas. Para encobrir os órgãos sexuaes usam do cueyu 
pintado de urucú, tendo em cada extremidade duas borlas de fio de algodão, 
tintas também de urucú, de dentro das quaes sahem fios ornados de pennas 
iguaes aos das pulseiras. Usam os homens os cabellos cortados - e as mulheres 
compridos. São altos, musculosos, guerreiros e de boa indole” (Rodrigues, 1882, 
p. 48). 

Quanto aos “Crichanás” do rio Jauaperi (Rodrigues, 1885, p. 148-167), soube ali 
que se dividiam em dez aldeias, as maiores com até 200 moradores - sempre 
levantadas no “centro das florestas virgens e junto a (...) corregos que facilmente lhes 
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fornecem a agua, não só para seus usos, banho, etc., como para dar-lhes o pequeno 
pescado (...) que apanham em covos”. Entre a maloca central e o porto nos rios 
maiores, mantinham alguns pousos - choupanas que lhes serviam de dormida ou 
guarida nas excursões, onde guardavam remos, panelas, alguidares e o “aparelho de 
tirar fogo”. Ao redor das aldeias, compostas de uma ou mais casas circulares, 
cultivavam pequenas roças, além de plantios de ananás, cubiu e pupunha. E em áreas 
mais distantes, as roças maiores. 

“As casas são circulares, de 10 a 20 metros de diametro, apenas com duas 
portas diametralmente oppostas, sendo a da estrada principal collocada ao 
norte. As paredes são de folhas de ubim (...) bem trançadas e acamadas, 
formando uma espessura de dous a tres decimetros, tendo apenas de altura uns 
dois metros. A cobertura, da mesma folha, tem a fórma conica, com beira 
baixa, unindo-se no apice transversalmente a deixar uma pequena fresta, por 
onde sahe a fumaça, sendo difficil a entrada dos raios solares, razão pela qual o 
interior é sempre escuro” (op. cit., p. 140). 

No interior das casas, Barbosa Rodrigues observou os esteios para as redes, as 
cordas que desciam dos caibros para pendurar arcos e flechas, os jiraus de moquém, 
os pilões, as panelas e os alguidares de vários tamanhos, os paneiros, as cuias e as 
facas de casco de tartaruga. Faziam canoas de tronco de caju-açu escavado, com 10 a 
12 metros de comprimento, e remos de várias árvores. Sobre seus costumes e hábitos 
alimentares, acrescentou: 

“São indios das florestas e não ribeirinhos. Alimentam-se de caça e fructos, de 
vinhos de varias palmeiras e de preparados feitos com massas e mandioca. 
Usam o (...) sal vegetal. 

Apreciam muito a pesca, porque mais facilmente pescam à frecha, com anzol 
feito de unha de gavião ou com o apparelho feito de um pau bipontudo, atado 
no centro por uma corda, ou em cacurys, onde atrahem com ciganas (...) vivas 
ou jacarés (...). Além disso pescam nos yarapés com os uaicarabés, que são 
covos de differentes formas para o peixe miudo” (op. cit., p. 150-167). 

Além da caça e da pesca, constavam de sua alimentação beiju, mingau de 
polvilho, “pão” de mandioca, frutos assados e cozidos, massa de pequiá, “vinhos” de 
bacaba, pupunha e açaí e uma espécie de “manteiga” de castanha. Quanto às 
expressões festivas, disse Barbosa Rodrigues sobre duas danças das quais participou: 

“A primeira faz-se em rodas, em que simultaneamente homens e mulheres 
levantam, ora o braço e perna direita, ora o braço e perna esquerda, e andando 
assim sempre em redor. Na segunda formam homens e mulheres uma roda, 
porém de joelhos, sentados sobre as curvas das pernas e inclinados por terra; 
nesta posição batem compasso com as palmas das mãos, acompanhando os 
cantos. Ainda não vi os instrumentos de suas festas” (op. cit., p. 164). 

Uma descrição etnográfica mais alentada deve-se a Alípio Bandeira (1926, p. 
15), que em 1911 inaugurou as atividades do SPI no rio Jauaperi. Segundo ele, os 
“Atroahys” que habitavam este rio pertenciam “à grande nação Uaimiry, dividida nos 
varios ramos que trazem os nomes citados [Jauapery, Paravary, Amparo, Suare e 
Kabinaro] e outros, desconhecidos, que moram nas cabeceiras do rio”: 
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“Tudo com efeito, indica que o rio Jauapery é povoado por numerosas grandes 
famílias, restos de antigas tribos, que falam com pequenas variantes uma 
língua comum, que têm suas malocas muito separadas umas das outras e que 
se guerreiam continuamente, não de certo, pela concorrencia na caça e pesca, 
ainda abundantes naquelas plagas, mas provavelmente por pequenas 
rivalidades infantis muito habituaes entre os selvagens. Do pouco que pude 
entender os que comigo trataram, conclui apenas que há no Jauapery diversos 
bandos, com nomes e costumes diversos (...). 

A primeira cousa que perguntaram foi se tinhamos facões, isto é, maiá (...). 

A situação era clara. Eles não vinham satisfazer a sua curiosidade. Vinham jogar 
a vida para obter instrumentos de que tanto careciam na mata do Amazonas, 
que derribavam com machados de pedra! 

Não vinham tão pouco pedir, vinham negociar, oferecer em troca da nossa 
ferramenta os pobres produtos da sua industria e das suas brenhas (...). 

A tudo pretendiam eles dar remuneração e era de vêr como acreditavam pagar 
um bom machado com um pedaço de macacheira ou de beijú ou com uma 
banana quasi imprestável de movida (...). 

Os homens, sempre com espírito de comerciar, e não de obter favores, não 
deixavam de pagar, fosse com que fosse, os brindes que recebiam; as mulheres, 
porém, nada indenisavam (...). 

Andam esses inteiramente nús, usando os homens apenas uma embira que 
suspende e amarra à cintura o peniculus, e as mulheres uma tanga minuscula 
com que cobrem as suas vergonhas. São essas tangas feitas de cordas de 
tucum, tintas de negro e enfeitadas com pequenos côcos; as embiras são de um 
cipó muito fino e flexível (...). 

Não usam batoques, nem pintura de nenhuma especie. Nadam com muita 
pericia e remam admiravelmente. Suas armas são apenas arcos e flechas. Os 
arcos são dos maiores e mais solidos que se conhecem (...). 

Fabricam paneiros e panacús de varios feitios para condução das suas 
miudezas, coisa que fica sempre a cargo das mulheres, ainda quando tenham 
de conduzir ao mesmo tempo um ou dois filhos. 

A falta de interprete não me permitiu colher desses indios todas as informações 
que elles podiam dar-me, e nem mesmo ter absoluta certeza das que me 
deram. Conhecendo então de sua língua apenas um pequeno numero de 
palavras correntes na vila de Moura, mal pude deixar-lhes uma ligeira idéa dos 
meus intuitos e deles receber inequivocas manifestações de simpatia e 
confiança. Não posso portanto saber até que ponto são exatas as informações 
com que responderam as perguntas que lhes fiz. 

Si bem entendi disseram-me eles que ha em todo o rio 19 grupos diversos, cada 
um composto de um pequeno número de familias e que entre esses grupos 
reinam muita prevenção e inimizade (...). 
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Graças aos trabalhos e correições da Inspetoria do Serviço de Proteção aos 
Indios descobriram-se as seguintes malocas, algumas das quais foram 
examinadas por pessoal da mesma Inspetoria: Maracacá, Sumaúma, 
Xiparinana, Maháua, Abinauahú, Cachoeirinha, Alauahú, Jauarituba, Campina e 
Quartel. 

Todas são centraes, ficando em geral a mais de duas leguas distantes do rio; 
seus nomes são dados pelos habitantes de Moura e tirados dos lugares em 
cujas proximidades estão. 

Em março de 1916, o bravo e muito digno inspetor Bento Lemos, acompanhado 
apenas de um trabalhador, (...) visitou Macucuahú colhendo nessa arriscada, 
longa e longínqua jornada informações muito interessantes. (...). 

A maloca visitada pelo inspetor Bento Lemos é de índios não apenas 
sedentários, mas já cultivadores do solo. 

Suas casas são solidas e seguras, cercadas de arvores frutíferas e grandes 
roçados. Para chegar a essa aldeia partindo do Igarapé Macucuahú gastou o 
inspetor 2 1/2 horas de marcha regular através de trilhos tortuosos, cortados de 
veredas, ora cruzadas e ora interrompidas, mas sempre largas e limpas, com 
que disfarça o índio o caminho de suas moradas. Ali encontrou cerca de 50 
pessôas e entre elas um homem aleijado do braço direito por ferimento de bala 
da expedição Catingueira. 

Soube o Inspetor que faltavam alguns homens, que andavam fóra mas não 
pôde conhecer o numero total deles. Notou que havia muita fartura, sendo por 
conseguinte esse grupo feliz no seu tranquilo retiro, salvo possiveis agressões de 
outros selvicolas (...). 

Em dezembro do anno passado [1925], o sr. Luiz José da Silva, diarista do 
Serviço de Proteção aos Indios, visitou as malocas denominadas Campina e 
Quartel. Na primeira encontrou 49 individuos entre homens, mulheres e 
creanças e viu plantações muito desenvolvidas de roçado e pomar. Na segunda 
achou desertas suas 3 barracas, posto que rodeadas de muitas arvores 
frutiferas e tendo nos fundos uma grande roça. 

Ao aspecto de abandono dessa paragem pôz-se a examinal-a com cuidado e 
descobriu indicios muito pozitivos de queima de cadaveres. 

Posteriormente teve explicação do caso pelos indios de Campina, uma grande 
epidemia de catarro (...) matara quase todos os habitantes da aldeia. Os poucos 
que escaparam desapareceram do logar tomando rumo ignorado. 

Essa peste fôra levada a Quartel por empregados da firma Bezerra & Irmãos, 
estabelecida à boca do Alauahú. Até esse mal fazem os civilizados aos pobres 
selvicolas: quando se põem de comercio com eles logo lhes transmitem doenças 
que lhes eram inteiramente desconhecidas e que, sendo às vezes insignificantes 
para nós, são para eles letalissimas” (Bandeira, op. cit., p. 15-36). 

De acordo com o inspetor do SPI Bento Pereira de Lemos (1925, p. 11-12), em 
1924 a população que vivia “sob a protecção directa” do posto Jauapery, então 
situado em Mahaua, era composta apenas de “índios Uaimirys” - em número de 162, 
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dos quais 12 domiciliados no próprio posto. Os demais, nas seguintes malocas: Miory, 
43; Mariposa, 32; Campinas, 28; Quartel, 19; Macucuahú, 17; e Abinuahú, 11. Já nos 
“centros mais distantes” do alto rio Alalaú e seus afluentes, habitavam os “índios 
Atroahys”, em cerca de nove malocas. A respeito deles, os Waimiris do Jauaperi 
queixaram-se ao inspetor:  

“Os Uaimirys falam nelles com horror, lembrando as funestas guerrilhas, que, 
no passado, se desenrolavam entre as duas tribus, occasionando a perda de 
muitas vidas” (id., ibid.). 

Em fins dos anos 1920, agressões ao encarregado do SPI e a depredação das 
instalações do posto Mahau, promovidas pelo comerciante de castanha Edgar Penha e 
seus comandados, obrigaram o SPI a interromper suas atividades na região do 
Jauaperi. A população indígena das imediações encontrava-se já bastante reduzida: 
“devido em grande parte às perseguições de que eram vítimas os índios, sendo 
numerosos deles forçados a fugir dali para destinos ignorados, restam apenas 29 
individuos, entre homens, mulheres e crianças, cuja situação é de verdadeira 
insegurança”. Quanto aos “índios Uaitimirís ou Atroaís” em terras do rio Alalaú, seriam 
em número de 700, calculou o inspetor Lemos (1932, p. 42-43). 

Em 1941, a Inspetoria Regional do SPI instalou um novo posto, desta feita na 
foz do rio Camanaú (posto Manoel Miranda) para “atrair os indios Uaimiris que 
habitam os vales dos rios Curuiaú e Camanaú, e mesmo os Atroaís, que têm seus clans 
nos afluentes dos rios Jauaperí e Alalaú e que não se distanciam muito daqueles rios” 
(Inspetoria do SPI no Amazonas e Acre, 1941). No mesmo ano, o inspetor do SPI Carlos 
Chauvin (1942, p. 181-184) percorreu cinco malocas na região. A primeira, a cinco 
horas de caminhada da margem do Camanaú à margem do lago de Maracacá, no rio 
Jauaperi, chefiada pelo capitão Pedro. A segunda maloca, na margem direita do 
Camanaú, a 10 horas de viagem de barco do posto; na ocasião, os 20 a 25 moradores 
dela estavam rio acima, na terceira maloca. Nesta, também chefiada pelo citado 
capitão Pedro, havia uma população maior, de talvez 50 pessoas. A montante, mais 
duas malocas, aonde não chegava o barco. Além destas, o inspetor soube de 
balatateiros, que frequentavam o rio Camanaú, que existiam dezenas de outras 
malocas no rio principal e em seus afluentes: 

“Os indios comunicam-se com as malocas do rio Alalaú, do rio Branquinho, 
afluentes do rio Jauaperi, e ainda mais com outras malocas o rio Jatapú, 
afluente do rio Uatumã (...) 

Nas malocas do rio pode ser admitida uma população indigena de mil e 
quinhentos indios. Outro tanto será possivel admitir para os rios Alalaú e rio 
Branquinho, não sendo possível ainda efetuar um recenseamento completo. 
Ainda é dificilimo colher dados que satisfaçam uma enumeração dos elementos 
necessários para um recenseamento. Nas duas excursões que fiz pessoalmente 
ao rio Camanaú, estive em contacto direto com indios em número superior a 
100, das malocas do capitão Pedro, do capitão Madruaga, do capitão Husé, 
alem dos indios que foram encontrados em viagem e com os quais tivemos 
franca aproximação. De todos os brindes que lhes ofertamos dão preferência à 
ferramentas e os roçados e plantações que existem em torno de suas malocas 
comprovam sua operosidade (...) 
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Suas malocas são construidas de madeira comum, cobertas e cercadas com 
ubim, caraná e babassú, em forma arredondada, de quiosque, toda fechada, 
com duas portas apenas, sendo que, dentro, é escura. Servem não somente de 
armazem como para moradia. Nas duas vezes em que pessoalmente estive nas 
malocas dos Waimiris, mostraram estes o desejo de que se não penetrasse em 
suas casas no  que foram, como deviam ser, devidamente atendidos (...) 

Suas tangas são confecionadas de caroços de inajá e tatapiririca, seus cabelos 
são cortados a la garçonne; os homens usam como cinturões inúmeras voltas de 
cipó titica, na cintura, porem sem tangas, suas redes são feitas de fibras 
extrahidas da palha do mirití e suas linhas e cordas são preparadas com fibra de 
curuá e embira. 

Os arcos e flexas são feitos com braços da palheira caraná e tacana (flexeira), 
os bicos das flexas primitivas com ossos de animais e outros de madeira. 
Atualmente confecionam ditos bicos com ferro obtido de terçados e outros 
instrumentos de lavoura que desgastam na pedra de amolar colhida no leito do 
rio ou empregam atualmente a lima comum que procuram obter dos civilisados 
e que chamam cri-cri” (id., ibid.). 

De acordo com o inspetor Chauvin, o posto no rio Camanaú recebia seguidas 
visitas dos Waimiris, em grupos de quinze a vinte e, às vezes, em maior número - via 
de regra, segundo Folhes (2018, p. 158, 187), “com o objetivo de estabelecer trocas 
com os kaminja [os brancos]”, e com isso adquirir os valiosos instrumentos de metal. 
Não obstante, ali ocorreram dois ataques decisivos, o primeiro em 1942, contra o 
posto Manoel Miranda, na foz do rio Camanaú, e o segundo em 1946, o posto ora 
denominado Irmãos Briglia, situado acima da foz do rio. Ao total, morreram 25 
funcionários e familiares, obrigando o SPI a suspender novamente as atividades na 
região (Pinto, 1967). Histórias desses encontros, trocas e conflitos nos vales dos rios 
Jauaperi e Camanaú, ao longo da primeira metade do século XX, ainda persistem na 
memória coletiva dos Waimiris-Atroaris, na forma de narrativas atualizadas de uma 
geração a outra e, em certos casos, inscritas no espaço geográfico, por meio de 
topônimos alusivos aos acontecimentos e seus personagens - algumas versões 
detalhadas foram transcritas na tese de Rodrigo Folhes (2018), Os estrangeiros e suas 
histórias no caminho dos Kinja. 

Anos depois, nessa mesma região, tendo o SPI já retomado as atividades e 
reaberto o posto Camanaú em um novo local, o futuro sertanista Gilberto Pinto 
iniciaria suas incursões pelo território waimiri-atroari. Admitido em 1944 no SPI como 
servente diarista, em 1953 nomeado para a função de chefe de posto no rio Autaz, 
assumiu a chefia da 1ª Inspetoria Regional (sediada em Manaus, AM) entre 1965 e 
1967 e, em 1968, já sob a administração da FUNAI, passou a responder pelos 
trabalhos de atração e pacificação dos “Waimiris, Atroaris e outros que tenham seus 
habitats nas áreas por onde passará a estrada BR-174” (Ordem de Serviço Interna 
04/68/FUNAI). Desde logo, portanto, o processo de “pacificação” dos Waimiris-
Atroaris, a cargo da FUNAI, atrelou-se ao projeto de construção da estrada entre 
Manaus (AM) e Caracaraí (RR). Nas palavras do sertanista Gilberto Pinto:  

“A região é muito vasta e os índios nômades, dificultando os trabalhos de 
contrôle, a fim de evitar que elementos que se ‘dizem civilizados’, penetrem na 
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região e, como tem acontecido, espingardeiem os índios que, vingam-se nos 
primeiros ‘civilizados’ que encontram, por não saberem distinguir os bons e 
maus ‘civilizados’. 

De alguns anos a esta parte, esta administração [SPI/IR-1] vem se preocupando 
com a sorte dêsses índios (Waimirís e Atroarís), bem como, a própria sorte do 
pessoal que futuramente trabalhará na estrada que ligará Manaus a Caracaraí, 
no Território Federal de Roraima, que atravessará o território dos temíveis 
Waimirís, atingindo, entre outros pontos, a famosa cachoeira ‘Criminosa’, em 
cujas imediações estão fixadas as diversas tribos Waimirís e Atroarís que, 
certamente, investirão contra os que consideram invasores de seus domínios” 
(Pinto, 1967). 

Entre 1966 e 1974, Gilberto Pinto realizou dezenas de incursões terrestres e 
fluviais pelo território dos Waimiris-Atroaris, tendo visitado várias de suas aldeias e 
sobrevoado outras tantas. À época, a população indígena agrupava-se em três setores 
bem definidos, cada um deles vinculado a uma microbacia hidrográfica: o primeiro, 
abrangendo os rios Jauaperi, Camanaú e Curiaú, a sudoeste; o segundo, os rios 
Uatumã e Abonari, ao sul (onde ocorreu o massacre da expedição Calleri, em 1968); e 
o terceiro, o médio e alto rio Alalaú, o igarapé Pretinho (afluente da margem direita 
do alto Alalaú) e as cabeceiras do rio Branquinho (afluente da margem esquerda do 
Jauaperi), ao norte (cfe. Baines, 1991, p. 141). Na proposta de ampliação da Reserva 
Indígena, encaminhada à direção da FUNAI em novembro de 1974, o sertanista plotou 
um total de 22 aldeias, sendo 7 no primeiro setor, 5 no segundo e 10 no terceiro:  

 

 
Fig. 3: Proposta de ampliação da Reserva Indígena Waimiri-Atroari (Pinto, 1974j) 
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Com base nos encontros e visitas às aldeias, Gilberto Pinto estimava uma 
população entre 600 a 1.000 indivíduos. Para a década de 1970, na verdade, a Frente 
de Atração Waimiri-Atroari dispunha apenas de dados incompletos e imprecisos sobre 
o contingente populacional - segundo o sertanista, “em virtude de não ter sido 
possível, até o momento [1973], fazer uma visita às malocas centrais, localizadas nas 
cabeceiras dos rios Alalaú e Camanaú”: 

“Por ter sido impossível até o presente momento uma visita às malocas 
centrais, não nos é dado a oportunidade de fornecer dados concretos sôbre o 
número de indígenas, assim como, informações precisas sôbre o número de 
adultos e crianças, homens e mulheres, etc. Podemos observar, porém, a 
presença bastante numerosa de crianças de menos de dez anos, ainda que se 
note a presença de poucas mulheres, o que demonstra, digamos assim, o 
estado de higidez dos silvícolas” (Pinto, 1973d). 

Nas malocas que visitou, nas proximidades dos rios navegáveis (Jauaperi, 
Camanaú, Alalaú e Abonari), o sertanista observou que os homens usavam uma 
espécie de cinta de várias voltas enroladas na cintura, de cipó titica, amarrada com um 
cordão entre as pernas. Já as mulheres, uma tanga amarrada na cintura por um 
cordão de tucum, com caroços de bacaba presos ao tecido de tucum. 

“Seus utensílios domésticos são feitos usualmente de palha, cipó titica, fibra 
vegetal, etc., produzindo estes materiais cestas, balaios, jamaxis, maqueras, 
tipitis, peneiras, cintos, etc. 

Sua produção de cerâmica restringe-se a panelas em formato redondo sem 
alça, notando-se a presença de enfeites em algumas delas. Tais panelas são 
feitas de barro, assim como, uma espécie de frigideira que consiste num disco 
de barro onde cozinham seus beijús.  

Com a madeira êles confeccionam arcos, flechas, remos para suas ubás - canoa 
na língua geral - também feitas de madeira. Para fazer estas ubás usam 
machados e enxós-goivas para desbastar o tronco, fazendo uma canoa com 
fundo chato e a proa e a pôpa côncava.  

Notar que estas canoas, após a operação de cava, não vão ao fogo para dar 
formato como usualmente o caboclo da região faz. 

Os arcos são feitos do âmago de madeira, principalmente pau d’arco, 
desbastando-o com um terçado até o âmago e aí passando a usar uma arcada 
dentária do queixada ou de caititu, para aplainar e dar forma final ao arco. 

As flechas são constituídas de 3 partes: a flecha ou bambu que consiste numa 
taboca ou flecheira, com cêrca de um metro, depois vem o gomo, feito de 
âmago de madeira e prêso à flecha introduzido nesta e usando cerol, ou seja, 
resinas vegetais e cera de mel de abelha, para fixá-la na flecha; finalmente, 
fixa-se o bico ou ponta que é feito de madeira, osso ou ferro. 

Há ainda a presença de plumagem porém bastante primitiva e rudimentar, e 
usada sómente em ocasiões muito especiais, como ornamento. 

A cestaria é feita com talas de arumã ou cipó titica, com diversos desenhos e os 
principais produtos confeccionados são os balaios, cestos, jamaxis, tipitis, etc. 
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Jamaxi é uma espécie de cesto de forma comprida, onde carregam seus 
pertences quando em viagem, feito de tala de arumã e cipó de timbó-açu, com 
alças para o peito e para a cabeça; quando desejam descansar a cabeça, 
apoiam os pés do jamaxi no cinto de cipó titica que usam na cintura e 
continuam a segurar pela alça do peito; e assim, vice-versa, quando desejam 
aliviar o pêso da alça do peito. 

Tipiti são tubos fechados em uma extremidade e que destinam a produção de 
farinha de mandioca servindo para coar a mandioca depois de ralada. Também 
são feitas de tala de arumã trançada, medindo cêrca de 1,30 a 2,00 metros. 

A maquêra, ou seja, a rêde de dormir, é feita de tucum, em formato de malha 
com rombos de 8 a 10 centímetros quadrados e bastante resistentes. 

Seus instrumentos musicais resumem-se em uma espécie de maracá feita com 
uma lata contendo seixos as quais, às vezes, tecem por cima com tala de 
arumã, fazendo desenhos diversos. 

Fazem também uma flauta rudimentar de taboca, com cêrca de 50 centímetros, 
com cinco ou seis furos. 

Tais instrumentos musicais nem sempre são usados em seus rituais os quais os 
membros da Frente de Atração só conhecem através de depoimentos dos 
próprios índios, ressaltando-se a queima de cadáveres, pois, segundo êles, 
enterrando o cadáver, tôda vez que se passar no local, ter-se-á a lembrança da 
pessoa enterrada e que queimando o cadáver, êle sobe aos céus com a fumaça. 

Outro fato que poderia ser enquadrado como ritual, é a forma como procedem 
em casos de doença grave, isolando o doente em sua maquera na parte da 
maloca que cabe à sua família, colocando uma pena de gavião na varanda da 
rêde e uma cuia de água ao chão para o doente beber quando está com sêde, 
procurando-se evitar de qualquer modo o contato físico com o doente. 

Em setembro, às vezes durante todo o mês, costumam fazer algumas 
comemorações nas malocas centrais, possivelmente dedicadas em oferenda às 
plantações que são usualmente feitas em outubro e novembro. 

Informações dos próprios índios dão conta de que tais festas consistem em 
danças musicadas, com cânticos, durante dias principalmente à noite, havendo 
bastante comida para o repasto” (id., ibid.). 

Para sua subsistência, os Waimiris-Atroaris caçavam, pescavam e plantavam 
grandes roças de mandioca, macaxeira, cará, batata, cana de açúcar, banana, ananás 
etc. Utilizando machados e terçados, derrubavam e queimavam trechos da floresta, e 
depois encoivaravam os restos de troncos e madeiras queimadas: 

“A plantação, de um modo geral, ocorre por ocasião das primeiras chuvas, ou 
seja, nos meses de outubro a novembro. Já a colheita apresenta uma 
particularidade, qual seja, a colheita parcelada, de acôrdo com as suas 
necessidades, não fazendo a colheita total e armazenamento; para tanto fazem 
plantações diversas em épocas e locais diferentes, pelo que os produtos têm 
épocas diferentes para a colheita e para o consumo (...). 
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O roçado é feito em conjunto, todos trabalhando na operação de derruba, 
queimada e limpeza, porém a plantação e a colheita é individual, cabendo a 
cada família seu pedaço do roçado, constituindo divisor os próprios produtos 
vegetais plantados.  

Sua tecnologia é bastante rudimentar, fazendo com que todos trabalhem; os 
homens na derruba e queimada; os homens e as mulheres na plantação; sendo 
a colheita feita pelos homens, cabendo às mulheres e crianças a tarefa de 
carregar os produtos para a maloca” (id., ibid.). 

Confeccionavam suas flechas com pontas de madeira, osso e, algumas vezes, 
de ferro - já de longa data, valiam-se para isto de vergalhões obtidos em trocas com 
regionais e servidores da FUNAI.  

“Os índios caçam para a sua subsistência, animais selvagens como anta, 
macacos, porcos, pássaros, tracajás (e seus ovos), paca, etc., e pescam traíra, 
piranhas, paraíbas, jacaré, tucunaré, poraquês, pirarara, etc., utilizando-se, 
nestas atividades, arcos e flechas, porém sem veneno. 

Não usam também armadilhas (...), sua técnica para a caça e a pesca é a quase 
imobilidade do caçador ou pescador que fisga o peixe ou flecha o animal 
quando este se aproxima de alguma isca colocada pelo índio. 

Contudo, para estas caçadas e pescarias têm que se deslocar de um lado para o 
outro, pois há escassez de caça e pesca, principalmente na época de cheia, 
conseguindo tais alimentos bastante distantes das malocas, o que torna 
dificultoso para êles contar com tais alimentos para a sua subsistência.  

Como não costumam fazer coleta, pelo menos no sentido de sair da maloca 
com este fito, servem-se dos produtos naturais tais como, o buriti, a castanha, o 
mel de abelha, etc., quando em suas caminhadas pela floresta em busca de 
caça e pesca, (...), o que ocorre de um modo geral nos meses de outubro, 
novembro e dezembro (...).  

A castanha não é muito comum na região, pelo que é bastante apreciada (...); 
com o buriti fazem uma bola que é colocada ao sol para secar e que serve para 
fazer um vinho bastante apreciado pelos índios que o tomam com farinha, 
conservando-se nesta forma de bola durante bastante tempo. 

A caça e a pesca são realizadas individualmente, embora saiam às vezes juntos 
da maloca com êstes objetivos, e o que conseguem caçar e pescar é dividido 
entre seus familiares, servindo também para trocas” (id., ibid.). 

De acordo com o sertanista, em casos “de beligerância inter e intratribal, ou 
com membros da sociedade envolvente, costuma[va]m usar flechas com bico de ferro e 
o próprio arco como borduna”. 

A maloca, de forma oval ou circular, consistia de troncos enfiados no chão, de 
espaço a espaço, que sustentavam uma cobertura de palha de ubim trançada, com 
paredes de lascas e duas portas: 

“Internamente a maloca contem divisões que são esteios simples fincados ao 
chão os quais servem não só para divisor entre as acomodações de suas 
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famílias, pois a maloca é um sistema de moradia comunal, como também 
servem para dar apoio às suas maqueras que ficam atadas nestes esteios e nos 
esteios de sustentação do teto. 

Em cada uma destas divisões vive uma família com seus pertences: arcos, 
flechas, cuias, jamaxis, maqueras, etc., e onde acendem uma pequena fogueira 
na qual preparam seus alimentos e se esquentam do frio, servindo também 
para espantar os mosquitos e carapanãs; daí a cobertura ter uma abertura a 
fim de que a fumaça não se acumule no interior da maloca, embora tenhamos 
observado a existência de certas malocas totalmente fechadas e, portanto, 
bastante escuras e fumacentas” (id., ibid.). 

 Nos relatórios de expedições que realizou entre 1966 a 1974, o sertanista 
Gilberto Pinto anotou que os “capitães” Maruaga, Cândido, Comprido e Mina (nomes 
e apelidos com os quais eles eram identificados pelos servidores da FUNAI) lideravam 
as aldeias do Jauaperi, Camanaú e Curiaú; os “capitães” Manuel e Pedro as aldeias do 
Abonari; e os “capitães” Comprido (homônimo, do Alalaú), Nene, Iuani e Elza (Dawna) 
as do Alalaú. Enquanto os dois primeiros “aglomerados” abrangiam as aldeias dos 
assim chamados “Waimiris”, o terceiro, as dos “Atroaris” (Silva, 2009, p. 42). De 
acordo com o antropólogo Marcio Ferreira da Silva: 

“Os aglomerados (redes de grupos locais) representam fenômenos sociológicos 
bastante comuns no norte amazônico. Frequentemente mencionados na 
literatura regional, antes de mais nada são articulações interlocais, indutivas, 
não corporadas e não segmentares, constituídas pelo adensamento de redes de 
relações sociais estabelecidas entre seus sujeitos constituintes. Como os itso’fha 
piaroa (...), os aglomerados Waimiri-Atroari são caracterizados por fronteiras 
geográficas e sociológicas relativamente instáveis. Essas condensações 
populacionais parece, salvo melhor juízo, não dispor de um rótulo linguístico 
específico, entre os Waimiri-Atroari. 

(...) Os aglomerados são interligados uns aos outros por uma série de caminhos, 
alguns deles muito antigos” (op. cit., p. 59-61). 

Sob muitos aspectos, os Waimiris-Atroaris se assemelham a seus vizinhos 
caribe, não obstante as particularidades de seu sistema de parentesco: 

“Como grande parte dos grupos caribe da região, os Waimiri-Atroari se 
caracterizam por apresentar um tipo de estrutura social que inclui, entre outros 
traços, filiação indiferenciada, forte tendência a endogamia do grupo local, 
uxorilocalidade e grupos locais pequenos e relativamente instáveis. Além disso, 
os Waimiri-Atroari apresentam um sistema de categorias relacionais de tipo 
dravidiano, ordenado a partir dos princípios de distinção entre ‘consanguíneos’ 
e ‘afins’, de nível genealógico, de idade, de sexo e de linha. O sistema equaciona 
parentes cruzados e ‘afins’ nos níveis genealógicos de Ego e adjacentes, nas não 
projeta esta marca nos demais níveis (...). 

O casamento ideal para um homem é (...) com uma aweriky, categoria que 
inclui a prima cruzada ambilateral. Ocorrem, entretanto, outros tipos de 
casamentos, como o de um homem com sua pasky, ‘filha da irmã’, com sua 
yimekyky, ‘filha do irmão’, com sua yinatyky, ‘irmã’ e com sua paky, ‘neta’. O 
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casamento com mulheres de outras categorias (inclusive a FZ [irmã do pai]) 
parece ser interdito. O casamento de um conjunto de irmãos com um conjunto 
de irmãs e o casamento com a viúva do irmão ou com o viúvo da irmã são 
fenômenos bastante frequentes. A poliginia sororal é possível. Os homens 
solteiros podem ter acesso sexual às esposas de seus irmãos. Quando um 
homem se casa com a filha da irmã, o seu filho solteiro de um casamento 
anterior pode, igualmente, vir a ter acesso à esposa do pai. Segundo a teoria 
nativa de concepção, uma criança terá tantos pais quantos tiverem sido os 
parceiros sexuais de sua mãe na época em que foi gerado. Um indivíduo pode, 
dessa forma, ter mais de um apapa, ‘pai biológico’ (...). 

Os kiña, termo pelo qual os Waimiri-Atroari preferem ser designados, 
distribuem sua população em grupos residenciais relativamente pequenos, 
assim como os demais Caribe (...). Estes grupos residenciais são localizados não 
muito distantes uns dos outros, e cada um deles se compõe, idealmente, a 
partir de uma ‘família extensa’. Consequentemente, creio ser possível formular, 
como hipótese de trabalho, que tudo se passa como se idealmente um kiña 
conceituasse seu próprio grupo residencial em termos cognáticos, e os outros 
grupos, sobretudo os mais distantes, em termos agnáticos. Parece ser 
precisamente neste sentido que um kiña opõe as categorias ayaska, ‘meus 
parentes’, e kykykyry, termo que significa ‘coletivo de homens’ (...) e que pode 
designar um outro grupo residencial, composto por homens e mulheres” (Silva, 
1993b, p. 212, 216, 225). 

De acordo com Marcio Silva (2009, p. 50), os Waimiris-Atroaris consideram o 
grupo local, idealmente, como “uma comunidade que vive sob um mesmo teto, 
liderada por um ‘dono de casa’” (mydy iapremy): 

“Esse status parece se associar menos à propriedade da casa que propriamente 
à sua construção. Um dono de casa é assim um indivíduo que foi capaz de 
mobilizar um conjunto de grupos domésticos para a sua construção e a 
derrubada de uma área contígua para futuras roças. Se, por um lado, o status 
de dono de casa confere prestígio, por outro lado é preciso já ter prestígio para 
se tornar um dono de casa, figura focal da comunidade diante dos demais 
grupos locais e, por isso mesmo, com a prerrogativa de oferecer sua casa aos de 
fora. Além disso, seus filhos homens, se se casam com mulheres não co-
residentes, também filhas de donos de casa, não se mudam para a casa do 
sogro, ao contrário do que ocorre normalmente”. 

A aldeia, ou mydy taha (“grande casa”) compreende a moradia e o seu 
entorno, incluindo o terreiro, o pomar e os roçados. De formato circular, além da 
moradia, a maloca comunal oferece um espaço ritual para as festas maryba. Novas 
aldeias são erguidas em razão do aumento da população, esgotamento do solo para 
plantio ou escassez de caça: 

“As mydy taha são localizadas perto de igarapés e grandes rios. Cada aldeia 
dispõe de autonomia econômica e política, não havendo poder centralizado. A 
formação de uma nova aldeia dá-se de maneira gradual e depende de uma 
pessoa de prestígio - mydy iapremy (‘dono da aldeia’) - para mobilizar um 
conjunto de grupos domésticos na construção do novo espaço. Primeiramente 
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escolhe-se o local, dentro da região destinada àquele aglomerado, e iniciam-se 
os trabalhos de roçado. Com o roçado produzindo, começam a construção de 
uma grande moradia comunal em formato circular - a mydy taha. Na maloca 
comunal habitam vários grupos locais constituídos por parentes afins e 
cognatos, tendo cada família seu fogo e lugar especificado” (Do Vale, 2002, p. 
23). 

Atravessadas por certa desconfiança mútua e repulsa, as relações entre os 
aglomerados podiam descair, em alguns casos, em acusações de feitiçaria, disputas 
matrimoniais e, inclusive, agressões e mortes - razão pela qual, para Stephen Baines 
(1991 p. 141-142, 212-216), o uso das designações “Waimiri” e “Atroari” seria apenas 
um meio de expressar “rixas internas à sua sociedade”, e não representam 
identidades étnicas distintas, como supunham regionais e servidores da FUNAI. Como 
observou Marcio Silva (2009, p. 102): 

“Animosidade e distância social são noções que andam juntas na etnografia dos 
povos do norte amazônico, como muitos autores já disseram. Membros do 
aglomerado do Camanaú reportam diversos choques entre seus parentes 
próximos e grupos dos vales do Abonari e Alalaú, que (...) podem ter ocorrido 
até a década de setenta, aproximadamente. Estes mesmos informantes (...) 
mencionam conflitos entre dois grupos de um mesmo aglomerado, unidades 
então localizadas no vale do Alalaú”. 

Por sua vez, as festas ou “maryba” eram - e ainda são - ocasiões bastante 
valorizadas pelos Waimiris-Atroaris, pois permitiam articular e aproximar grupos locais 
distintos. Durante sua pesquisa de campo, com efeito, a antropóloga Maria Carmen do 
Vale constatou que o tema das festas aparecia espontaneamente nas falas de 
homens, mulheres e crianças: 

“Todos relatavam a festa como um grande acontecimento, dos parentes que se 
encontravam, das relações estabelecidas nesses eventos e da alegria que esses 
momentos propiciavam. Alguns faziam relações com grandes festas 
acontecidas em um passado distante onde havia uma população densa em 
todas as aldeias. Alguns relatavam: ‘Antes era muita gente na maryba, era kinja 
por todo lado, parecia cidade de kaminja de tanto kinja’. Nessa ocasião, tive 
oportunidade de observar que além de um momento alegre, de encontro, de 
partilha, era onde os grupos locais e aglomerados estabeleciam alianças contra 
inimigos comuns através das relações de parentesco entre afins potenciais” (Do 
Vale, 2002, p. 3). 

 No mesmo sentido, nos depoimentos colhidos por ocasião da vistoria pericial, 
os participantes enfatizaram o congraçamento de distintos grupos locais nas festas: 

“Com esse ritual Maryba, o nosso povo se deslocava de uma aldeia a outra. 
Eram distantes, cinco quilômetros, vinte quilômetros, cinquenta quilômetros. As 
aldeias ficavam muito distantes uma da outra. Como está hoje. Nossas malocas 
abrangiam até Presidente Figueiredo, Jauaperi... Eles deslocavam por causa 
desse ritual. Mandava convidar, marcava data, tinha calendário para mandar 
para outra aldeia. Até hoje nós temos esse tipo de calendário pro ritual, pra 
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levar pra outra aldeia, chama katyba. Ele é trançado. Lá na outra aldeia começa 
a virar, e chega na data certa (NAWA, 21/08/2022). 

Uma breve descrição do maryba encontra-se no verbete da Enciclopédia dos 
Povos Indígenas, publicado pela antropóloga (Do Vale, 2021):  

“Durante vários períodos do ano, os Waimiri Atroari interrompem suas 
atividades cotidianas para realizarem suas festas. Não há um calendário 
específico para os maryba e as datas são definidas com os eremy (cantores), 
ocorrendo geralmente nos períodos de pouco trabalho comunitário, como 
preparo e plantio de roçados. 

Maryba pode ser traduzido como festa, canto, dança. (...) As festas têm um 
significado especial na vida dos Waimiri Atroari, é onde vários grupos locais se 
reúnem para estabelecer e reafirmar alianças entre eles e os diversos 
aglomerados”. 

Os Waimiri Atroari se preparam, ao longo de vários meses, para a festa de 
iniciação masculina. Quando os meninos atingem a idade de três a quatro anos, seus 
pais se reúnem com os eremy para definir a melhor data. O pai da criança tece um 
calendário com lascas de taquara, amarradas com uma corda de cipó titica. As lascas 
informam aos convidados quantos dias faltam para a festa. Os pais convidam seus 
paxira (parentes mais distantes que moram em outros aglomerados). Seus parentes de 
mesmo aglomerado vão auxiliar nos preparativos da festa. As mulheres cuidam da 
culinária e os homens se ocupam dos artefatos, como flechas e cestos: 

“As flechas serão oferecidas aos eremy como ‘pagamento’ por seus serviços e 
aos paxira em agradecimento pelo seu comparecimento. Os cestos servem para 
ofertar os alimentos, em especial as carnes moqueadas, e também, quando 
colocados na cabeça dos meninos, para solicitar que eles sonhem bastante e 
sejam muito maty (bom caçador e pescador)” (id., ibid.). 

Os convidados chegam pelas trilhas que interligam as aldeias; ao longo do 
caminho, os homens caçam e moqueiam a carne para a festa: 

“Chegando próximo à mydy taha, os paxira armam acampamento para 
aguardar a chegada da alvorada do dia da festa, geralmente o dia seguinte. 
Próximo do amanhecer, os eremy começam a cantar e a acordar todos. Flautas 
e cantos são ouvidos de longe e todos na mydy taha põem-se em estado de 
alerta para aguardar os seus convidados. 

Os meninos a serem iniciados são conduzidos para fora da maloca e sentados 
em um banco confeccionado especialmente para a ocasião. Algumas vezes suas 
irmãs adolescentes e solteiras os acompanham nessa recepção. Todos os paxira 
adentram o espaço da aldeia cantando, sendo que o pai e os eremy vêm à 
frente liderando a multidão. Festejam circulando os meninos, entregam a caça 
para os anfitriões e se dirigem ao espaço interior da maloca, onde serão 
recepcionados com beijus e mingau de buriti. 

Há também outros tipos de festas, como o ritual dos mortos-vivos e 
inauguração de moradia. O irikwa maryba (ritual dos mortos-vivos) é realizado 
quando algum espírito maligno está se aproximando da aldeia com o objetivo 
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de acalmá-lo e afastá-lo; ou quando da morte de algum parente, para que sua 
alma não fique vagando pelo mundo dos vivos. Irikwa é uma entidade que não 
traz bons agouros. (...). 

A mydy maryba (festa da casa nova) acontece quando o grupo local termina os 
trabalhos de cobrir e fechar as laterais da maloca. Participam dessa festa os 
diversos grupos domésticos e locais que foram convidados pelos mydy iapremy 
a auxiliarem nos trabalhos de construção da nova maloca” (Do Vale, 2002). 

Quando perguntados como os Waimiris-Atroaris viviam antes da construção da 
BR-174, Temehe Tomás (72 anos), da aldeia Makahpy, e Xirima Raimundo (70 anos), 
da aldeia Wakyna/Kekeri, por ocasião da vistoria pericial, assim responderam: 

“Na infância, tinha uma vida melhor. Quando não tinha esse movimento do 
homem branco, vivia bem. Muitas das pessoas da minha turma e da outra 
turma, costumávamos passar todo dia lá. Usava o rio Uatumã como área de 
pesca e caça. Passava ali, caçava, pescava, moqueava. Não tinha nem um sinal 
de homem branco na época. Vivia bem. Usava essa área sem perturbação, sem 
agressão. Vivia bem, antes da BR. 

Quando passou uns anos, começou a aparecer a trilha, primeiro avistou a trilha 
[do homem branco]. Ele costumava fazer a pesca lá, moqueava peixe. Foi no rio 
Uatumã.  

Quando avistou a trilha, comunicou à comunidade que tinha um estranho, 
kaminja [não-indígena, estrangeiro]. Foram avisar a comunidade que tinha 
estranho. Era o pique da estrada” (Temehe e Xirima, NAWA, 21/08/2022). 

Dentre os impactos imediatos das obras, no testemunho que prestou na 
audiência judicial realizada no NAWA, em 27/02/2019, Wanaby Raimundo Atroari 
destacou os obstáculos ao deslocamento das pessoas e a destruição de roçados: 

“Eu vi a passagem da BR-174 na minha terra, onde vivia. Nome da minha aldeia 
era So’o Mydy. Bem perto da estrada. Antes da estrada vivíamos bem, não 
tinha problema. Fazia plantio de roçado, caçava, coleta de frutas pra alimento. 
A estrada impactou o caminho que frequentava pra festa, o caminho pra 
caçaria, o dia a dia. Passou também por cima do roçado. Passou na capoeira de 
antigas aldeias onde me criei”  

QUESITO 3. De acordo com as narrativas indígenas e com fontes documentais, qual o 
traçado do território ocupado e utilizado pelos Waimiri-Atroari logo antes do início das 
obras da BR-174? 

O território tradicional - kinja itxiri, “terra de kinja” (Do Vale, 2002, p. 17) -, do 
que se pode inferir das fontes documentais, estendia-se muito além dos limites atuais 
da Terra Indígena Waimiri-Atroari, ora demarcada e homologada. De acordo com o 
historiador Paulo Monte (1992, p. 15), os ancestrais dos atuais Waimiris-Atroaris, ao 
menos até meados do século XIX, ocupavam uma vasta região florestal ao norte da 
confluência dos rios Negro e Solimões - mais precisamente, as referências históricas 
situam-nos como “naturais habitantes” das regiões compreendidas entre o rio 
Uatumã, afluente da margem esquerda do Amazonas, a leste, e o rio Branco, afluente 
da margem esquerda do rio Negro, a oeste - abrangendo as bacias do rio Urubu, do rio 
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Abonari, do rio Camanaú e seu afluente Curiaú e do rio Jauaperi, com seus afluentes 
Macucuaú, Alalaú e Branquinho.  

Acerca da ocupação indígena nesta região, cabe destacar as informações do 
botânico Barbosa Rodrigues (1885), que em 1873 visitou os “Uassahys” entre os 
formadores do rio Jatapu, um afluente da margem esquerda do baixo rio Uatumã; e, 
uma década depois, empreendeu expedições para “pacificar” os “Crichanás” 
(Jauaperys ou Uaimirys) que habitavam o rio Jauaperi - desde a foz até as primeiras 
cachoeiras. De igual modo, as incursões pelos rios Uatumã e Jauaperi em 1911 do 
engenheiro-militar tenente Alípio Bandeira (1926), nomeado inspetor regional do SPI - 
segundo ele, os índios ali se apresentaram como “Atruahys”, mas a população de 
Moura os designava de “Uaimirys”. 

 

 
Fig. 4: Território tradicional e território ocupado em 1968 

(Maurílio Barcelos/Marewa, s/d) 

 

Segundo Monte (1992, p. 29), no entanto, a expansão da indústria extrativa, a 
partir das freguesias de Moura e Airão, acirrou correrias e conflitos e obrigou os 
Waimiris-Atroaris “a fixar seus aldeamentos não mais nas proximidades do rio Negro, 
mas no interior da floresta, em locais onde ficassem abrigados dos ataques, tanto da 
sociedade que os envolvia, quanto dos coletores de droga da mata”. Abandonando o 
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rio Urubu, a sudeste, e se afastando da foz dos rios Camanaú e Jauaperi, a sudoeste, 
os grupos Waimiris-Atroaris em meados do século XX estavam concentrados nos 
cursos médio e alto dos rios Jauaperi, Camanaú, Curiaú, Uatumã, Alalaú e Abonari, “e 
mesmo acima de suas nascentes”, como observou o sertanista Gilberto Pinto (1973d). 

O mapa acima, de maneira aproximada, busca ilustrar a redução territorial que 
os Waimiris-Atroaris haviam vivenciado, poucas décadas antes do início das obras da 
BR-174. Sobre a ocupação tradicional neste território reduzido, comentou Rodrigo 
Folhes (2018): 

“A ligação que os Kinja estabeleceram com o território, compreendido por uma 
ampla região entre os principais formadores dos rios Alalaú, Jauaperi, 
Camanaú, Curiaú, na margem esquerda do baixo rio Negro, e os afluentes do 
alto rio Uatumã, remonta, só em termos documentais, há mais de quatro 
séculos. Está presente em relatos históricos de cronistas e viajantes 
seiscentistas, passando por descrições de naturalistas e etnólogos no século XIX 
e início do XX, chegando aos indigenistas, no início da primeira república, e 
antropólogos, durante o regime militar.” 

A partir de 1912, o SPI instalou os primeiros postos de atração nos rios Jauaperi 
e Camanaú, no setor oeste do território indígena. E nos anos 1960, pressionado pela 
futura construção da estrada ligando Manaus a Caracaraí, cruzando os rios Abonari e 
Alalaú, as ações do SPI e da FUNAI (esta, a partir de 1967), sob a coordenação do 
sertanista Gilberto Pinto, seriam direcionadas ao interior do território ocupado pelos 
grupos Waimiris-Atroaris. Como esclareci no quesito anterior, entre 1966 e 1974 
(exceto por um breve interregno em 1968, quando deu lugar à malfadada expedição 
do padre João Calleri), o sertanista realizou inúmeras incursões terrestres e fluviais, 
visitando postos e aldeias e sobrevoando a região. Dos apontamentos nos relatórios 
de viagem que encaminhou aos superiores, é possível extrair, com alguma precisão, os 
contornos do território que os grupos locais Waimiris-Atroaris ocupavam antes do 
início das obras da BR-174. Então, eles repartiam-se em três setores bem definidos, 
cada um com várias aldeias, acampamentos, roçados e áreas de pesca, caça e coleta: o 
primeiro, abrangendo os rios Jauaperi, Camanaú e Curiaú, a sudoeste; o segundo, os 
rios Uatumã e Abonari, ao sul; e o terceiro, o médio e alto rio Alalaú, o igarapé 
Pretinho (afluente da margem direita do alto Alalaú) e as cabeceiras do rio Branquinho 
(afluente da margem esquerda do Jauaperi), ao norte. 

Em setembro de 1969, o sertanista Gilberto Pinto e dois membros de sua 
equipe - Estevam da Silva Rodrigues e João Dionísio do Norte - subiram o rio Camanaú, 
acima da cachoeira Japiim, quando visitaram a maloca do “capitão Cândido”, distante 
quase uma hora de caminhada do porto e, três horas rio acima, a maloca do “capitão 
Comprido” (do Camanaú), filho do “capitão Maruaga” (Pinto, 1969b). E, no mês 
seguinte, no alto Camanaú, o sertanista alcançou a maloca do famoso “capitão 
Maruaga” (Pinto, 1969c). Com base nas informações ali obtidas, o sertanista solicitou 
à FUNAI a interdição dos “rios Camanaú, Jauaperí, Alalaú, Curiau e Uatumã (...), 
proibindo, terminantemente, o trânsito de pessoas estranhas, a fim de não prejudicar o 
trabalho (...) junto aos índios”. Nos anos de 1970 e 1971, repetiram-se as visitas às 
malocas no rio Camanaú, então lideradas pelos capitães Maruaga, Cândido e Mina 
(Pinto, 1971b; 1971d). 
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Fig. 5: Ao fundo, Maruaga, Gilberto Pinto, um capitão do Alalaú e Cândido (Pinto, 1969b). 

 

Em julho e agosto de 1972, numa primeira expedição ao rio Abonari, na região 
onde quatro anos antes ocorrera o massacre da expedição do padre Calleri, Gilberto 
Pinto visitou a maloca do “capitão Pedro” e promoveu trocas de ferramentas e 
utensílios por “arcos, flechas, balaios, cana, banana, bola de buriti, galo, beijus etc” 
(Pinto, 1972a). Em setembro do mesmo ano, ele sobrevoou a picada do 
desmatamento da estrada e as malocas do alto Alalaú, cerca de 6 quilômetros a leste. 
Em seguida, a equipe da FUNAI, o empreiteiro André Moreira Nunes e três 
empregados tomaram a trilha dos índios e acima da cachoeira Criminosa, nas 
imediações do igarapé Pretinho, afluente do Alalaú, passaram por um grande 
acampamento e três malocas - na última, entre “300 ou 350 índios” que participavam 
de uma festa: 

“Gostaria de ter ficado para assistir a continuação da festa, mas estava 
acompanhado de pessoas estranhas ao serviço, não sabendo qual o 
comportamento dos mesmos junto aos índios com a demora dos festejos; 
contudo deu para mostrar ao Sr. André e a seus empregados que cultivamos 
uma boa amizade com os Atroari e os Waimiri, e que de agora em diante tudo 
dependerá do pessoal dele no desmatamento e no transporte de carga via 
marítima. Dei ordem na frente do sr. André para o funcionário sr. Walter de 
Oliveira que acompanhará o funcionário Paulo Ramos, dando cobertura ao 
serviço de topografia, para que não permitissem ninguém visitar as malocas e 
limparem bem o trecho em que o desmatamento corta o caminho de índios, 
permanecendo atentos e que qualquer anormalidade ou irregularidade nos 
comunicasse; solicitei ao Sr. André que chamasse a atenção do seu empregado, 
sr. Celso Maia, transportador de suas mercadorias, para deixar de intimidades 
com os índios” (Pinto, 1972b). 
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Entre dezembro de 1972 e janeiro de 1973, designado pela direção da FUNAI 
para acompanhar o cineasta suiço Paul Lambert, o sertanista Gilberto Pinto percorreu 
mais uma vez as malocas do Camanaú, Abonari e do rio Pretinho, afluente do rio 
Alalaú (Pinto, 1973c). Em fins de 1973, a Frente de Atração Waimiri-Atroari (FAWA) 
dispunha de 22 servidores, instalados em três postos e dois subpostos, para fiscalizar e 
controlar o acesso de estranhos ao território indígena: posto Camanaú, no rio 
Camanaú; posto Abonari I, na confluência do rio Uatumã com o igarapé Sto. Antônio 
do Abonari, posto Alalaú I, perto da foz do rio Alalaú; subposto Abonari (posto Abonari 
II), no igarapé Sto. Antônio do Abonari; e subposto Alalaú (posto Alalaú II), no rio 
Alalaú, situado no local onde a estrada cruzava o rio Alalaú: 

“A Frente pretende continuar o método de atração empregado até o momento, 
aguardando os índios nos postos indígenas para realizar suas trocas, alimentá-
los e curá-los de possíveis doenças, e depois levá-los à maloca, permanecendo 
nestas o tempo que os índios permitirem (...). 

Assim como, através dos contatos mantidos com os índios já acostumados a 
frequentar os postos indígenas, atrair outros índios ainda arredios e isolados 
que vivem acima das cabeceiras dos rios Alalaú e Jauaperi e entre o Camanaú e 
o Alalaú, em cujas malocas centrais a Frente pretende chegar, porém aguarda 
convite dos índios para concretizar tal visita que será de grande vantagem para 
os serviços da Frente pela possibilidade de levar àqueles índios nossa civilização, 
acelerando o processo de aculturação” (Pinto, 1973d). 

 

 
Fig. 6: Proposta de ampliação da Reserva Indígena Waimiri-Atroari (Pinto, 1974g). 
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Em outubro de 1973, o chefe da FAWA apresentou uma proposta de ampliação 
da “Reserva Indígena Waimiri-Atroari”, incluindo a área compreendida entre os rios 
Jauaperi e Alalaú, de modo a abranger seis malocas que haviam sido localizadas (Pinto, 
1974g; ver mapa acima):  

“foi descoberta recentemente em sobrevoo no avião da FUNAI, quatro (4) 
malocas ali existentes, tornando-se necessário a interdição dessa área, visto 
que, constam que grupos chefiados por deputados federais e outros venderam 
em São Paulo áreas que provavelmente atingiram a área onde estão situadas as 
quatro (4) malocas recentemente descobertas” (Pinto, 1974j). 

Já em 1973 e 1974, o desmatamento e a abertura da estrada BR-174 
avançaram em ritmo acelerado, com o apoio decisivo e a cobertura das equipes da 
Frente de Atração. O serviço topográfico logo atravessou o rio Alalaú e alcançou o rio 
Jauaperi, ao norte (Pinto, 1974c). Porém, as obras foram interrompidas de modo 
abrupto, depois que um grupo de guerreiros Waimiris-Atroaris, liderados por Maruaga 
e Comprido, atacou em 29/12/1974 o subposto Abonari (Abonari II), vitimando 
Gilberto Pinto e mais três servidores da FUNAI. 

Alguns dos locais onde estavam as antigas aldeias, as capoeiras de roçados e os 
acampamentos mencionados nos relatórios do sertanista Gilberto Pinto, além das 
áreas de caça, pesca e coleta, foram percorridos entre julho de 2013 e fevereiro de 
2014, pela equipe de pesquisadores da Ecology Brasil e de representantes Waimiris-
Atroaris, nas etapas do levantamento de dados primários (caminhamentos e visitas) e 
das oficinas para a produção de mapas vividos, no âmbito do processo de 
licenciamento ambiental da Linha de Transmissão Manaus-Boa Vista: 

“O caminho metodológico do Estudo do Componente Indígena privilegiou (...) as 
formas próprias de organização social e política Waimiri Atroari contemplando 
suas percepções emocionais e práticas com o território que habitam, 
identificando os recursos naturais e seus usos, assim como os locais de domínio 
territorial que demarcam a identidade étnica do grupo. A partir do registro oral 
os participantes do grupo de trabalho kinja foram instigados a falar de suas 
experiências com as frentes de expansão nacional, projetos de 
desenvolvimento, conflitos e impactos socioambientais, assim como das suas 
expectativas e receios em relação à construção da Linha de Transmissão 500 kV 
Manaus-Boa Vista e Subestações Associadas” (Folhes et alii, 2014, Capítulo 3, p. 
9). 

Dentre os pontos visitados pelos pesquisadores, destacam-se: 

P109 - Maraha Arine e P111 - Maraha Warine: áreas de ocupação tradicional 
(maraha), no rio Uatumã (reservatório da UHE Balbina), que incluía aldeia e áreas de 
roçados; 

P113 - Ilha Samaúma: antiga aldeia Syry, no rio Uatumã (reservatório da UHE 
Balbina): “Foram encontradas muitas cerâmicas no local”; 

P16 - Local da antiga aldeia Taquari, ocupada por 14 famílias; seus moradores 
foram realocados numa nova área (aldeia Mynawa), devido ao enchimento do 
reservatório da UHE Balbina; 
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P122 - Maraha Bana: área de ocupação tradicional (maraha), na estrada vicinal 
da Mineração Taboca, que incluía aldeia e áreas de roçados; 

P67 até P70 - Área “restrita” ou “sagrada”, de ocupação tradicional (maraha), 
que incluía capoeira de aldeia e roçados, atravessada pela BR-174, identificada através 
de um pé de macaxeira que cresceu as margens da estrada, assim como pelas histórias 
dos antigos; 

P71 - Antigo posto Mahoa, no rio Jauaperi: “Os kinja informaram que no 
passado eles ocupavam toda a área ao longo do rio Jauaperi, até a ilha do Jacaré. Com 
as pressões dos kaminja eles recuaram”; 

P75 - Maraha Wybyny: local da aldeia antiga Wybyny, no rio Jauaperi, entre as 
comunidades ribeirinhas Xixuaú e Itaquera: “Contam os antigos que a aldeia foi 
inundada e o povo desapareceu. Alguns sobreviventes ficaram ilhados no alto das 
árvores até o rio secar. Esta área tem importância na origem dos kinja. Durante as 
conversas foi dito que a história e a origem dos kinja ficou toda fora da TI homologada, 
no rio Jauaperi. Os povoados de São Pedro, Sumaúma e Itaquera estão instalados em 
áreas de aldeias antigas. ‘A história dos kinja ficou toda para fora... é triste’, comentou 
Warakaxi Zé Maria”; 

P78 - Comunidade Samaúma: no local estava situada a antiga aldeia Piripiri 
(maraha), próxima a lagos onde pescadores ilegais atuam: “Os pirarucus ocorriam em 
abundância nessa região, entretanto, com a pesca predatória não conseguem tempo 
hábil para repovoar suas populações”; 

P80 - Maraha Wadyxi Mahry e P82 - Maraha: áreas de ocupação tradicional 
(maraha), no rio Macucuaú, que incluía aldeia e áreas de roçados: “Neste ponto os 
kinja falaram sobre a situação da caça. Eles têm noção de que a caça vem diminuindo 
com o aumento da população”; 

P84 - Maraha Wobihyna, P85 - Maraha Pypy e P87 - Maraha Myryry: Áreas de 
ocupação tradicional (maraha), no rio Macucuaú, que incluía aldeia e áreas de 
roçados; 

P93 - Maraha Mena: área de ocupação tradicional (maraha), no rio Jauaperi, 
acima da foz do rio Alalaú, que incluía aldeia e áreas de roçados (Folhes et alii, 2014, 
Anexo 3-1, “Relatório dos pontos visitados”). 

Por ocasião da vistoria pericial, de maneira muito precisa, Warakaxi Zé Maria 
delimitou nos seguintes termos a extensão territorial ocupada pelos Waimiris-Atroaris 
antes da construção da BR-174: 

“A ocupação territorial tradicional era muito maior do que hoje. Ele está 
desenhando o mapa de hoje [na lousa, a Terra Indígena Waimiri-Atroari], mas 
nós tínhamos mais do que isso. Ao norte, da linha Equador [região do rio 
Branquinho] puxa pro Jauaperi, até o Maracacá. E passava muito [da margem 
direita] do Jauaperi. Ao sul, nossa terra era abaixo de [UHE] Balbina - Uatumã, 
Abonari... Pra entender como era nossa terra tradicional, que a gente ocupava: 
o rio Jatapu; Uatumã; cabeceira do rio Branquinho, rio Trairi, fica lá pra cima, 
afluentes do rio Jauaperi; no rio Jauaperi, até o rio Branco na margem direita; e 
descendo até próximo de Moura. Esse rio Macucuaú e Xiparimá [na bacia do 
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Jauaperi], a gente ocupa. Mahua [também ocupa], onde teve o posto do SPI” 
(Warakaxi, NAWA, 21/08/2022). 

 

 
Fig. 7: Mapa dos pontos visitados pela equipe do ECI (Folhes et alii, 2014) 

 

3.1. Qual o traçado do território ocupado e utilizado pelos Waimiri-Atroari logo após a 
conclusão das obras da BR-174? 

Segundo Carmen do Vale (2002, p. 19-21), durante a construção da BR-174, 
“muitos kinja foram mortos e (...) alguns grupos locais desistiram de viver próximos 
dessa estrada e do contato com o kaminja e foram embora em busca de outras 
paragens”. De modo que, acrescenta a antropóloga, “algumas aldeias viram-se 
obrigadas a se deslocar para lugares mais seguros fora do alcance do kaminja”. 
Informantes da aldeia Cacau, no rio Camanaú, afirmaram à antropóloga que “pelo 
menos três grupos locais resolveram subir o alto rio Camanaú”. E na aldeia Mynawa, 
disseram-lhe que, quase no final dos trabalhos de construção da estrada, “alguns 
grupos locais tinham desistido de morar próximo da região dos conflitos e foram 
embora”, em direção às cabeceiras do rio Abonari. 

Com a redução drástica de seus contingentes, devido aos conflitos e às 
epidemias que ali sucederam, os grupos locais firmaram novas alianças para sua 
sobrevivência e proteção. Enquanto isso, muitos myrykypy, “jovens solteiros”, vários 
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dos quais órfãos, de acordo com a antropóloga, afastaram-se na década de setenta e 
início de oitenta de seu grupo local, e procuraram “apoio nos postos da FUNAI e 
também nas aldeias dos Wai-Wai da região dos rios Anauá e Jatapu” (Do Vale, 2002, p. 
36-37). 

Nos depoimentos que prestaram por ocasião da vistoria pericial, com efeito, os 
participantes afirmaram que os deslocamentos dos grupos locais do Alalaú e do 
Abonari, próximos à estrada, e os do Camanaú, mais distantes, foram motivados por 
conflitos e mortes que ocorreram devido à construção da estrada BR-174 no território 
indígena: 

Participante não identificado: “Ficou incomodado. Viu a chegada de estranhos. 
As aldeias foram atacadas.” 

Tomás Temehe: “Quando ouvimos o barulho do maquinário, acampamos lá, 
escondidos, como guardião. Não podia visitar [as outras aldeias]. Ficamos 
assustados.”  

Vários participantes: “Parou de fazer deslocamento como antes, porque 
ficamos assustados. A estrada cortou a nossa picada. Ficamos parados, alguns 
meses. O homem branco já estava avançando. Comunicamos ao nosso povo 
que o homem branco já estava avançando. Ficamos assustados. Paramos de 
fazer as festas. 

A vida mudou muito. Essa estrada veio pra atrapalhar o povo Waimiri-Atroari. 
Não tinha como atravessar, só na correria. Antes tinha mais festas, visitas, 
depois ficou mais difícil.“ 

Warakaxi: “Antes da BR-174 os Kinja viviam bem. Vivia saudável, com saúde. 
Depois que a BR foi chegando, daí mudou a convivência dos Waimiri Atroari. Os 
txamyry [velhos] que sabem bem. Quando a estrada foi avançando, os Waimiri 
Atroari ficaram preocupados...” (NAWA, 21/08/2022). 

Paulo Kabaha: “Quando o Gilberto morreu, foi ataque. Desse Wo’o Mydy 
[aldeia na bacia do rio Camanaú], afastou para outra aldeia, ali viveram por ali, 
sobreviveram.  

Depois do ataque do Gilberto, afastaram da estrada, pra cá [em direção ao alto 
Camanaú]. Depois que voltaram pra fazer aldeia. No Abonari também 
[afastaram].  

O ataque no Wo’o Mydy foi depois que Gilberto morreu. Essa guerra, aí 
afastaram um pouco. Primeiro, quando a estrada passou, ainda ficaram. O 
pessoal do Exército atacou os índios. Aí afastou. Quando matou o Gilberto, 
afastaram de novo. E voltaram de novo, mesma coisa que o pessoal do Iawara 
[no médio Alalaú] fez” (sede do PWA, Manaus, 05/09/2022) 

 Nos meses seguintes, os Waimiris-Atroaris não apenas evitavam transitar pela 
região devassada pela estrada, mas se afastaram rumo a áreas mais distantes. Em 
março de 1975, depois que o sertanista Apoena Meirelles e o presidente da FUNAI, 
Ismarth Araujo, sobrevoaram o território indígena, a notícia da “fuga” dos Waimiris-
Atroaris ganhou as páginas de um jornal de Manaus (AM): 
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“Os Waimiris-Atroaris estão fugindo da região que habitam. Os nativos estão 
tentando atingir a área do [alto] rio Jauaperi, que dá mais condições de vida 
(...). Apoena irá encontrar um terreno sem Atroaris, que fugiram para a região 
onde estará localizado o final da reserva que a FUNAI destinou a eles. A 
aproximação dos brancos (...) seria a justificativa para os índios deixarem a 
região (...). 

As duas tribos [Waimiri e Atroari] estão reunidas, aldeadas no alto Alalau e 
durante os sobrevoos o sertanista Apoena Meireles observou que todas as 
malocas do Camanau estão abandonadas e que os silvícolas estão situados nas 
cabeceiras do Alalau de onde já estão se movimentando para o Jauaperi, 
abandonando o seu território, em busca de novas áreas para fixarem-se.  

Sobrevoando a região, juntamente com o presidente da FUNAI, General Ismarth 
Araujo, Apoena Meireles constatou que Maroaga e seus guerreiros 
abandonaram suas malocas no Camanau, juntando-se aos Atroaris, no alto 
Alalau e afora estão se deslocando para a região do Jauaperi, ultrapassando a 
faixa prevista para a ampliação da reserva que o sertanista pediu no relatório 
entregue ao presidente da FUNAI” (A Notícia, edição de 23/03/1975). 

 Incursões esporádicas e de curta duração aos postos da FUNAI e aos 
acampamentos das frentes de desmatamento, porém, seriam retomadas por 
pequenos grupos a partir do segundo semestre do ano seguinte - o que surpreendeu, 
inclusive, os servidores da Frente de Atração, então coordenada pelo sertanista 
Apoena Meirelles (Estado de São Paulo, edição de 15/08/1975; edição de 10/10/1975; 
Jornal do Brasil, edição de 03/11/975). 

Ao que tudo indica, a parcela majoritária dos Waimiris-Atroaris sobreviventes 
manteve-se por mais tempo a uma distância cautelosa das obras da estrada. Para uma 
revisão dos limites da Reserva Waimiri-Atroari, o antropólogo Noraldino Cruvinel, do 
DGPC/FUNAI, o delegado regional da 1ª DR Kazuto Kavamoto e o sertanista Sebastião 
Firmo sobrevoaram toda a extensão do território indígena, entre 13 e 19 de agosto de 
1977. Partindo da pista do NAWA e margeando rios e igarapés, eles localizaram um 
total de 24 malocas: 

“Pelo mapa em anexo, localizamos 24 (vinte e quatro) malocas em toda área 
sobrevoada sendo 6 (seis) nas cabeceiras do rio Santo Antonio do Abonari; 4 
(quatro) nas cabeceiras do rio Pretinho; 4 (quatro) nas cabeceiras dos igarapés 
da margem direita do médio Alalaú, este pouco acima do rio Pretinho; 8 (oito) 
nas cabeceiras dos igarapés Travessão e seus dois paralelos, todos estes três 
afluentes da margem esquerda do médio rio Camanaú e 2 (duas) nas cabeceiras 
do igarapé sem nome afluente da margem esquerda do baixo rio Alalaú, cujas 
coordenadas aproximadas de sua foz são: 60 54’ 00” e O e 0 38’ 20”. 

Das quatro malocas localizadas nas cabeceiras do rio Pretinho, as duas da 
margem direita nos pareceram serem de ocupação periódica, uma vez que suas 
clareiras estão pouco limpas, sem novas plantações e estarem na rota que liga 
as aldeias localizadas nas áreas dos rios Alalaú, Camanaú e Santo Antonio do 
Abonari dos Waimiri com as dos Atroari. 
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Notamos ainda, a existência de duas clareiras recém abertas, sendo uma nas 
cabeceiras do Santo Antonio do Abonari e uma nas cabeceiras do igarapé 
Travessão. Esta última possui no centro um monte de palha, que julgamos 
serem para construção de uma nova maloca. 

Próximo das duas citadas, no igarapé sem nome, afluente da margem esquerda 
do baixo rio Alalaú, notamos a existência de uma clareira com três tapiris em 
uso, nas suas laterais e nos pareceu que a maloca ali existente fora queimada a 
pouco. 

Com exceção da parte leste da Reserva, notamos a existência de inúmeras 
capoeiras, apresentando algumas delas vestígios de usos no momento. A estas 
últimas procuramos localizá-las e plotá-las para bem caracterizar de onde saem 
a subsistência dos Waimiri/Atroari, quanto a produtos cultivados, uma vez que, 
com raras variantes, estes indígenas cultivam na própria clareira onde estão 
localizadas as malocas. 

As malocas Waimiri/Atroari formam dois conjuntos relativamente 
independentes, estando no sentido geral nordeste, sudoeste, sendo conhecidas 
as do nordeste como dos Waimiri. Das 24 malocas plotadas temos 8 (oito) no 
nordeste, portanto dos Atroari e 16 a sudeste, portanto dos Waimiri” (Cruvinel 
et alii, 1977). 

 Das oito malocas (dos “Atroaris”) a nordeste, na região do rio Pretinho 
(Pinheiro), seis delas encontravam-se fora dos limites da Reserva interditada. Por sua 
vez, a posição relativa das capoeiras das antigas aldeias, mais próximas dos maiores 
cursos d’água e do eixo da estrada BR-174 do que as malocas em uso, para os autores 
do relatório, indicava que os indígenas continuavam “fugindo das áreas de maior 
trânsito dos nacionais e interiorizando-se”. 

 A tendência à dispersão em pequenos grupos e ao distanciamento do eixo da 
estrada e dos rios maiores, entretanto, inverteu-se nos anos seguintes, quando, 
sozinhos ou em grupos familiares, os Waimiris-Atroaris se aproximaram dos postos da 
FUNAI em busca de proteção e de cuidados de saúde. A nova situação foi percebida 
pela antropóloga Angela Maria Baptista, do DGPI/FUNAI, designada pela FUNAI em 
1981 para coordenar os estudos de redefinição dos limites da Área Indígena, ao se 
deparar com várias malocas nas imediações dos postos Camanaú, Abonari, Alalaú, 
Terraplanagem e Jundiá.  

No seu relatório, a antropóloga lamentou que, na “ausência de um trabalho 
antropológico” não seria possível determinar “a extensão da área efetivamente 
ocupada pelos Waimiri Atroari de acordo com seus usos, costumes, tradições tribais e 
atividades econômicas de subsistência como a caça, a pesca e a agricultura”. A 
localização das malocas então existentes, que ela sobrevoou em meados daquele ano, 
em companhia de Giuseppe Cravero, coordenador do Núcleo de Apoio Waimiri-
Atroari (NAWA), serviram-lhe de referência para delimitar o território por eles 
ocupado (ver mapa a seguir): 

“Próximo ao posto indígena de atração Camanaú no igarapé da Maloca, a uma 
distância de mais ou menos 20 km está situada a Frente Avançada Maré. Existe 
aí um pequeno aldeamento dos indígenas Waimiri, constituído de duas 



46 

 

malocas. Este aldeamento foi construído em maio/81 por um grupo de 35 
indígenas composto de 12 adultos (5 homens e 7 mulheres) e 25 menores de 
mais ou menos 10 anos de idade. Segundo informação do coordenador do 
NAWA, estes Waimiri abandonaram espontaneamente a velha maloca no 
interior da mata para construir estas, sob a liderança dos capitães Mimi-
Wanati. Num raio de 45 km dessa Frente Avançada, acima do igarapé do 
Travessão existem 7 malocas e 5 clareiras, e 3 malocas em construção. As 
clareiras representam o local de malocas antigas já abandonadas pelos 
indígenas, mas que continuam a serem utilizadas por estes como área de roça. 

No posto indígena de atração Abonari existe um aldeamento provisório 
composto de 3 malocas. Estas foram construídas com a iniciativa dos próprios 
indígenas com a finalidade de melhor se abrigarem durante suas visitas 
periódicas ao PIA. Alguns desses indígenas já fixaram residência nessas 
malocas. Num raio de 30 km desse aldeamento, nas cabeceiras dos igarapés 
formadores do igarapé Santo Antonio do Abonari, existem outras 5 malocas e 7 
clareiras.  

O aldeamento Taquari pertencente a frente avançada do PIA Abonari situa-se 
no Km 326 na margem direita da BR-174. Esse aldeamento composto de 3 
malocas, foi construído em novembro/80 pelos próprios indígenas Waimiri que 
desenvolvem neste local uma agricultura de subsistência. As malocas localizam-
se a uma distância aproximada de 1 km do posto de vigilância situado na 
margem da rodovia (...). 

No posto indígena de atração Alalaú também existe um aldeamento recente de 
Waimiri na sua frente avançada. A uma distância de aproximadamente 45 km 
existem 3 malocas, dentro da mata, que se localizam nos igarapés sem nome, 
afluentes da margem esquerda do rio Alalaú.  

Na margem esquerda da BR-174, numa área que já foi ocupada em tempos 
passados pelos Atroari, existe o aldeamento Yawara dos indígenas Atroari. Esse 
aldeamento é constituído de 3 malocas que se localizam a uns 3 km do posto de 
vigilância Terraplanagem situado na margem direita da BR-174, Manaus-
Caracaraí (...). Próximo as malocas existe um igarapé com o mesmo nome do 
aldeamento. A escolha deste local foi feita pelos capitães Viana, Maroaga e por 
alguns anciãos.  

Na área de acréscimo de no. 2 existem 8 malocas de indígenas Atroari, próximo 
margem esquerda do igarapé Pinheiro [Pretinho]. 

Está sendo planejada a construção de novas malocas nas proximidades do 
posto de vigilância Jundiá, na altura do Km 234 na margem direita da BR e 
também próxima ao PIA Alalaú. Essas regiões têm terras férteis e castanhais 
produtivos. 

As áreas de caça e pesca, utilizadas por estes indígenas são difíceis de serem 
identificadas por não se ter um contato mais efetivo com eles” (Baptista, 1986). 
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Fig. 8: Localização dos postos e “malocas” em 1981 (Baptista, 1981). 

 

Em 1982, na primeira etapa de sua pesquisa de campo junto aos Waimiris-
Atroaris, o antropólogo Stephen Baines encontrou a maior parte da população 
Waimiri-Atroari concentrada nas imediações dos postos da FUNAI: 

“A construção da estrada BR 174 e o estabelecimento da Frente de Atração, 
com grande estrutura de postos da FUNAI e alta densidade de servidores, 
aumentou drasticamente a incidência de epidemias, reduzindo a população, 
talvez a um sétimo dentro de uns dez ou quinze anos. Os sobreviventes se 
agruparam em aldeamentos junto aos postos onde os servidores haviam 
preparado um ambiente para os receber e transformar em agricultores e 
‘índios’. O processo de aldeamento dos últimos sobreviventes dos Waimiri-
Atroari ocorreu na década de 1970 e no início da década de 1980. Nos 
aldeamentos, os servidores coagiam verbalmente os Waimiri-Atroari a cumprir 
ordens” (Baines, 1991, p. 122-123). 

“Outro fator que levou os Waimiri-Atroari a vir para os postos era o desejo de 
obterem bens manufaturados e alimentos. (...) Os Waimiri-Atroari e servidores 
contaram que nos primeiros anos da Frente de Atração a FUNAI distribuía 
quantidades grandes de bens e alimentos aos que visitaram os postos, 
diminuindo as quantidades após a maioria dos Waimiri-Atroari estar morando 
em aldeamentos e trabalhando no regime de serviço agrícola. A política de 
aumentar uma dependência de bens, alimentos e remédios industrializados 
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fornecidos nos postos, junto com demonstrações de força, foi aplicada para 
submetê-los a um domínio político alheio” (op. cit., p. 157). 

 

 
Fig. 9: A concentração nos postos da FUNAI, de 1978 a 1983 (Baines, 1991, p. 155). 

 

Ouvido como testemunha no presente processo, na audiência dia 09/09/2019, 
o antropólogo confirmou que, entre 1982 e 1983, a população Waimiri-Atroari 
contava tão-somente com 332 indivíduos (Baines, 1991, p. 70), sendo que os 
aldeamentos maiores estavam então situados ao lado dos postos da FUNAI. No eixo 
da estrada: o posto Abonari, o posto Taquari (na BR-174); a base da FUNAI no rio 
Alalaú; o posto Terraplanagem; e o posto Jundiá. Na área dos rios, o posto situado na 
foz do Alalaú; e o posto no rio Camanaú. Nos anos seguintes, estes contingentes 
desdobraram-se em novas aldeias: Xará, no rio Alalaú; Maiko, subindo o rio Alalaú; 
outra mais acima; uma no rio Camanaú, na margem esquerda; e uma pequena, a leste 
do posto Terraplanagem, perto do igarapé Pretinho (Pinheiro). Poucos anos depois, 
houve novos arranjos e, inclusive, dois grupos locais foram forçados a se transferir 
com o fechamento das comportas da UHE Balbina: 

“Depois de a população Waimiri-Atroari ter sido aglomerada em três grandes 
aldeamentos no final da década de 1970 e início da de 1980, e várias 
transferências e remanejos dirigidos pela ‘Frente de Atração Waimiri-Atroari’ 
(FAWA) nos anos seguintes, existiam nove aldeamentos em 1985. Dois anos 
depois, uma área de aproximadamente 2.440.000 hectares foi declarada de 
ocupação dos Waimiri-Atroari. No mesmo ano da criação do Programa Waimiri-
Atroari (FUNAI/ELETRONORTE) que, substituindo a FAWA, passou a dirigir a 
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política indigenista nesta área a partir de 1987, o vale do Igarapé Santo Antônio 
do Abonari e seus afluentes tornou-se inabitável pelo fechamento das 
comportas da represa hidrelétrica de Balbina. A água do reservatório tornou-se 
imprópria para o uso humano com a putrefação de floresta submersa, 
resultando na transferência forçada dos aldeamentos de Tobypyna e Taquari, 
ou seja, de aproximadamente um terço da população total” (Baines, 1993c, p. 
3-4). 

 

 
Fig. 10: A formação de novas aldeias na segunda metade dos anos 1980 (Baines, 1991, p. 156). 

 

 De um modo geral, diz o antropólogo Marcio Silva (2009, p. 38), os grupos 
locais (aldeias, “mydy”) encontravam-se “normalmente localizados nas margens de 
rios ou lagos, (...) condensados em aglomerados populacionais não nomeados, 
relativamente distantes uns dos outros” - situados, tradicionalmente, nos vales dos 
rios Camanaú, Abonari e Alalaú.  
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Fig. 11: Três aglomerados (esquerda) e doze aldeias (direita), em 1987 (Silva, 2009, p. 38, 42). 

 

Em meados de 1987, segundo ele, a população de 420 indivíduos distribuía-se 
em doze grupos locais, o menor com 10 e o maior com 74 habitantes. Na figura acima, 
à esquerda estão assinaladas as áreas de abrangência de cada aglomerado e, à direita, 
as aldeias em 1987 (Silva, 2009, p. 130; 1993a, p. 330): 

 
No. Aldeia Pop. 
1 Maré (posto) 30 
2 Bacaba 29 
3 Cacau 41 
4 Curiau (posto) 37 
5 Tapypyna 42 
6 Xeri 26 
7 Iawara (posto Terraplanagem) 35 
8 Taquari (posto) 33 
9 Maikon 31 
10 Alalau (posto) 74 
11 Paryry 32 
12 Xara 10 

 

Este quadro demográfico veio a se alterar ainda mais nas décadas seguintes, 
como observou Carmen do Vale (2002, p. 21), à época de sua pesquisa: “a fixação de 
algumas aldeias em função da proximidade com a estrada e nos limites do território 
demarcado” evidenciava um “caráter eminentemente estratégico para facilitar a 
vigilância do território contra possíveis invasores”, ao lado de algumas iniciativas para 
“recuperar territórios importantes em alguns limites da área Waimiri Atroari” - em 
particular, trechos que antes ocupavam no vale do rio Jauaperi. 
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3.2. Quantas aldeias Waimiri-Atroari existiam logo antes da abertura da BR-174 e onde 
estavam localizadas? Se possível, liste os nomes das aldeias. 

 As fontes documentais para o período anterior à construção da BR-174, em 
geral, são omissas ou imprecisas quanto ao número e à localização das aldeias 
Waimiris-Atroaris. E os poucos dados que vão aparecer com o início das obras, ou em 
razão delas, mostram-se fragmentários ou incompletos. Por exemplo, nos sobrevoos 
promovidos pela Prelazia de Roraima em 1968, em convênio com o DER-AM e a 
FUNAI, para orientar a futura expedição a ser chefiada pelo padre Calleri de 
“pacificação” dos Waimiris-Atroaris - sob o pretexto de que a “solução do espinhoso 
problema indígena” era uma medida necessária para o projeto de construção da 
estrada BR-174 - foram então avistadas nove malocas, sendo três no rio Abonari e 
afluentes e seis no rio Alalaú, conforme o mapa abaixo: 

 

 
Fig. 12: Sobrevoo das aldeias no Abonari e Alalaú, em 1968 (Prelazia de Roraima, 1968). 

 

 Por sua vez, nos relatórios de viagem do sertanista Gilberto Pinto, entre 1966 e 
1974, destacam-se os seguintes: 

- em setembro de 1969, a visita a uma maloca no rio Camanaú (Pinto, 1969b); 
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- em outubro daquele ano, a visita à maloca do “maioral” Maruaga no rio 
Camanaú, na qual havia “70 a 80 índios” (Pinto, 1969c); 

- em janeiro de 1971, a visita a duas malocas no rio Camanaú, uma delas o 
“quartel-general” de Maruaga (Pinto, 1971b); 

- em março daquele ano, a visita à maloca do capitão Cândido (“45 índios”) no 
rio Camanaú, abaixo da de Maruaga (Pinto, 1971a); 

- em agosto de 1972, a visita à maloca do capitão Pedro, no rio Abonari, com 
60 moradores, entre adultos e crianças (Pinto, 1972a); 

- em setembro daquele ano, a visita a duas malocas no rio Pretinho, afluente 
do rio Alalaú - na mais distante, acontecia uma festa onde estava reunidos cerca de 
“300 ou 350 índios” (Pinto, 1972b); 

- entre novembro de 1972 e janeiro de 1973, em companhia do cineasta suiço 
Paul Lambert, a visita às malocas no Camanaú, Abonari e Alalaú - neste último local, os 
índios construíam uma maloca, ao lado de uma nova roça (Pinto, 1972a); 

- em agosto de 1973, a visita às malocas no rio Abonari, então desocupadas - 
“nos caminhos havia indícios de que eles tinham ido para as malocas centrais” entre os 
rios Abonari e Camanaú, segundo o sertanista (Pinto, 1973b); 

- em outubro do mesmo ano, o sobrevoo de várias malocas entre os rios 
Camanaú e Abonari (Pinto, 1973c); 

- no relatório sobre as atividades da Frente de Atração, o sertanista estimou de 
“600 a 1.000 o número de índios”, advertindo porém não possuir “dados reais sôbre o 
número de indígenas, em virtude de não ter sido possível, até o momento, fazer uma 
visita às malocas centrais, localizadas nas cabeceiras dos rios Alalaú e Camanaú” 
(Pinto, 1973d); 

- em maio de 1974, o sertanista sugeriu a inclusão da área ao norte do rio 
Alalaú, até o rio Jauaperi, para abranger seis malocas, sendo quatro no rio Pretinho e 
duas no médio rio Alalaú - com o avanço sobre seu território, segundo ele, os 
Waimiris-Atroaris estavam se deslocando para as cabeceiras dos rios (Pinto, 1974g; ver 
mapa na Figura 6 acima); 

- e, em novembro daquele ano, o sertanista reiterou a solicitação de ampliação 
da Reserva Waimiri-Atroari, ajuntando um mapa assinalando cinco malocas no alto rio 
Alalaú, cinco no médio rio Alalaú, cinco no rio Camanaú e sete no rio Abonari (Pinto, 
1974j; ver mapa na Figura 3 acima). 

 No início da década de 1970, segundo o indigenista Porfírio Carvalho, a FUNAI 
estimava os Waimiris-Atroaris em cerca de 1.500 indivíduos. Com a redução 
populacional, todavia, muitas aldeias, teriam desaparecido: 

“Na pesquisa que realizamos, estivemos nos locais de várias aldeias extintas. No 
rio Taquari - margem direita - os índios mostraram uma capoeira de uma 
maloca que era chefiada pelo tuxaua de nome Bá e que, segundo eles, 
moravam muitos ‘Quinhan’ (índios). 

No rio Uatumã nos foi citado a existência de uma maloca que era chefiada pelo 
tuxaua Barruã - ela ficava no centro, distante cerca de um dia de viagem, 
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partindo do antigo posto indígena de atração do Abonari da FUNAI no rio 
Uatumã, rumo norte - também muito populosa, mas que não existe mais.  

No rio Abonari, acima da aldeia Tapupunã, encontramos duas áreas de malocas 
antigas e que pertenceram ao líder Maruaga, tuxaua que conheci em 1972 e 
era tido como o grande líder dos Waimiri. E pelas informações dos índios Tomás 
Waimiri e Paulo Uriribiá, todos os habitantes daquelas aldeias morreram. No 
igarapé Achasiná, encontramos também o local de uma antiga maloca, que era 
chefiada pelo tuxaua Secuá, que já não existe mais, nem ele nem os índios que 
ali habitavam. Descendo o rio Abonari encontramos locais onde, num passado 
muito recente, existiam duas outras aldeias, cuja população não existe mais 
(...). 

Analisando estes fatos, a diminuição considerável da população Waimiri 
Atroari, que no início da década de 70 tinha uma população de cerca de 1.500 
indivíduos e, considerando a extinção só nos rios Abonari, Taquari e Uatumã de 
sete aldeias com população perfeitamente identificadas, chegamos a triste 
conclusão de que algo muito grave deve ter ocorrido com aqueles índios, para 
que sua população tenha sofrido tamanha diminuição” (Carvalho, 1986). 

 Em agosto de 1977, ano em que a estrada BR-174 foi inaugurada, o Grupo de 
Trabalho da FUNAI, coordenado pelo antropólogo Noraldino Cruvinel (1977), 
sobrevoou exaustivamente o território indígena, localizou um total de vinte e quatro 
aldeias, sendo seis nas cabeceiras do rio Abonari, quatro nas cabeceiras do rio 
Pretinho, quatro nas cabeceiras dos igarapés da margem direita do médio Alalaú 
acima do rio Pretinho, oito nas cabeceiras dos igarapés Travessão e seus dois 
paralelos, afluentes da margem esquerda do médio rio Camanaú e duas nas 
cabeceiras de um igarapé sem nome, afluente da margem esquerda do baixo rio 
Alalaú. 

 Por ocasião da vistoria pericial, para atender a este quesito, o perito pediu aos 
anciãos que participavam da reunião no NAWA para, em diálogo com os 
professores/tradutores, rememorar todas as denominações e a localização das aldeias 
que existiam antes da construção da BR-174 - ver a relação de participantes na 
Introdução a este laudo. Para melhor delimitar o intervalo temporal em questão, 
foram selecionados dois fatos que tanto marcaram a memória coletiva dos Waimiris-
Atroaris quanto a cronologia dos contatos interétnicos: o massacre da expedição 
Calleri, acampada ao lado de uma aldeia no rio Abonari, em novembro de 1968, como 
marco inicial; e o ataque ao posto Abonari, no qual morreu o sertanista Gilberto Pinto, 
em dezembro de 1974, como marco final.  

Durante a sessão no NAWA, os professores/tradutores enumeraram 
cuidadosamente na lousa as aldeias indicadas pelos mais velhos, separando-as em três 
regiões - Alalaú, alto Abonari e baixo Abonari. Em seguida, a lista foi transcrita numa 
folha de papel e, em seguida, o número atribuído a cada aldeia foi assinalado no mapa 
(abaixo, a lista e o mapa). Para as aldeias na região do rio Camanaú, por sua vez, eu 
obtive as informações de Paulo Kabaha, entrevistado na sede do PWA, em Manaus. 

 



54 

 

 
Fig. 13: A enumeração das aldeias do Abonari e do Alalaú, 1968-1974. 

 

 
Fig. 14: Originais redigidos pelos professores/tradutores (NAWA, 22/08/2022). 

 

Ao todo, foram relacionadas 73 aldeias, sendo 26 no Alalaú, 30 no alto 
Abonari, 7 no baixo Abonari e 10 no Camanaú. Destas, dez foram distinguidas como 
“aldeias centrais”, com edificações maiores e mais populosas, onde residiam os líderes 
principais e se realizavam as festas maryba, com grande número de convidados. No 
entorno das aldeias centrais, umas tantas aldeias ou moradas menores, distantes 
algumas horas de caminhada. Acerca desta forma de organização espacial dos grupos 
locais comentou Warakaxi: 

“Nós tínhamos uma aldeia central e outras [menores] de famílias. Existiam 
aldeias mais centrais em cada ponto [do território]. Pra cá nós temos uma 
central, pra lá outra central. Chamava Kinja Mydy Taha. E o dono da casa, 
Mydy Iapremy Taha. São cinco pontos onde existiam aldeias centrais, antes e 
agora, sempre existiu cinco pontos: alto Alalaú, a estrada aqui [médio Alalaú], 
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baixo Alalaú, Mynawa [Abonari] e o rio Jauaperi. E [junto a esses pontos] as 
aldeias de famílias” (Warakaxi José Maria, NAWA, 22/08/2022). 

 

 
Fig. 15: Aldeias antigas no Alalaú e no Abonari (esquerda) e no Camanaú (direita), 1968-1974. 

 

Este modelo de distribuição espacial, com aldeias centrais rodeadas de 
moradas satélites, era bastante comum entre os povos caribes da região. Por exemplo, 
entre os antigos Karapauyanas, da Terra Indígena Nhamundá/Mapuera, cujo processo 
de “waiwaização” foi estudado pelo antropólogo WaiWai Alexandre Aniceto de Sousa. 
A partir dos relatos do velho líder Pararaka, o antropólogo assinalou as principais 
características do antigo padrão residencial que ali vigorava: 

“Um dos relatos que achei curioso foi saber sobre suas formas de moradia. 
Como eles se organizavam quando ainda moravam nas margens dos igarapés 
onde tinham a casa que chamavam de etamrï/casa centro. Aquela teria sido a 
última grande casa coletiva deles, pois, eram um povo que mudavam sempre de 
lugar, assim era chamado por eles de Karapa tho, o ultimo local deles, antes de 
virem morar com os WaiWai. Foi assim que ele me relatou, etamri/”centro”, era 
o lugar onde ele morava e estava conectado com três outras casas distantes 
menores. A casa era coberta com palhas de patoá e bacaba e tinha formato de 
um círculo, com uma madeira mais alta no meio e as outras se apoiando nela 
até chegar nas madeiras que eram os suportes no chão. As outras três casas 
que estavam distribuídas em lugares diferentes também eram feitas no mesmo 
modelo, eram menores e estavam a uma distancia de cerca de um dia de 
caminhada de etamiri/centro. 
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(...). As pessoas das casas menores mantinham contato frequente com as 
pessoas da casa maior e uma com outra. Outros destaques de etamiri, além de 
abrigar o líder, era o local onde aconteciam os encontros maiores, como por 
exemplo, para comemorar o sucesso de alguma caçada. Etamirï era onde 
tinham muitas outras celebrações coletivas e que faziam apenas nesse local. 
Havia um tempo para isso, quando todos estavam reunidos, eram quando 
faziam os encontros maiores, como por exemplo, o ritual do Tabaco/kamahxu, 
onde fumavam muito e nessas ocasiões praticavam a cura de muitas moléstias. 

(...). Em etamri/centro onde a casa era maior tinha mais pessoas, cerca de cinco 
famílias moravam na casa. Pararaka com suas duas esposas e seus filhos, e o 
filho de Pararaka com sua esposa, podiam haver também nessa casa maior 
casamentos entre as pessoas de outras casas” (Souza, 2018, p. 78-80). 

 As aldeias dos Waimiris-Atroaris, do mesmo modo, abrigavam em geral uma 
única casa coletiva, de forma circular, medindo de 18 a 50 metros de diâmetro, 
disposta no centro de uma praça elipsóide, rodeada de fruteiras e pequenas roças; de 
acordo com o arquiteto Paulo Tavares:  

“’Mydy taha’, ou casa grande, o termo usado pelos Waimiri Atroari para se 
referir a suas aldeias, designa todo este complexo, abrangendo a estrutura 
residencial, a praça, os pomares e as pequenas roças adjacentes. Antes do 
processo de reassentamento [promovido pela Frente de Atração da FUNAI], 
esta célula socio-espacial básica era altamente móvel. Estas aldeias eram 
periodicamente abandonadas e reconstruídas em outra parte, realizando um 
movimento constante através da paisagem da floresta. Os terrenos agrícolas de 
corte e queima tendem a atrair caça e concentrar espécies de fruteiras e 
plantas medicinais, de modo que as aldeias abandonadas continuam sendo 
utilizadas durante muitos anos. Os estudos arqueológicos também demonstram 
que os novos assentamentos provavelmente se localizavam em áreas que já 
haviam sido habitadas no passado, as quais são geralmente reconhecidas pela 
presença de solos antropogênicos altamente férteis, conhecidos como terras 
pretas (...). 

Distribuídas ao longo de margens de rios e igarapés, as redes de grupos locais 
autônomos formavam agrupamentos regionais organizados em um sistema 
territorial mais amplo, interconectado por várias trilhas, que os Waimiri Atroari 
chamam ‘umá’. Ainda que relativamente distantes entre si e politicamente 
independentes, as aldeias são integradas, social e espacialmente, através de 
interações culturais e intercâmbios materiais, o que torna muito dinâmico e 
povoado o território Waimiri Atroari, sustentado por uma ampla, intrincada e 
bem definida infraestrutura de comunicações terrestres e fluviais” (Tavares, 
2018, p. 92-94). 

O arquiteto Tavares e investigadores do grupo “Arquitetura Forense” 
conduziram em 2012-2013 um estudo do território Waimiri-Atroari, e identificaram 
várias “ruínas de aldeias” que foram desmanchadas pela política de pacificação e pela 
concentração dos sobreviventes Waimiri-Atroari nos postos. Para localizar as 
evidências arqueológicas, os pesquisadores valeram-se de tecnologias de teledetecção 
e, sobretudo, metodologias desenvolvidas para estabelecer a idade da floresta, de 
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modo a rastrear nas imagens de satélite diferenças quase imperceptíveis na estrutura 
e na composição da vegetação: 

“Os dados recolhidos pela visão multiespectral do entorno podem ser 
codificados para mapear características específicas na paisagem e realizar 
interpretações detalhadíssimas dos processos sócio-ecológicos, a medida que se 
registram na cobertura terrestre e nas transformações do solo (...). A 
distribuição espacial resultante dos dados mede as perturbações no entorno 
florestal com precisão, distinguindo a vegetação secundária da antiga a partir 
da atribuição de idades específicas a áreas da mata (...), identificando assim a 
interferência antropogênica em zonas florestais que, a primeira vista, podem 
aparecer como entornos naturais puros”. 

 

 
Fig. 16: Detecção de “ruínas” de antigas aldeias nas imagens de satélite (Tavares, 2018, p. 99-101). 

 

Nas imagens acima - uma seção do rio Abonari à esquerda, do rio Curiaú ao 
centro e do alto Alalaú à direita -, a série de formações florestais secundárias de forma 
ovalada, de mais de trinta anos, ao longo dos cursos d’água, mostram-se 
“notavelmente consistentes com os modos passados e presentes de habitação dos 
Waimiri Atroari”. E conclui o arquiteto: 

“A arquitetura nómada das ‘mydy taha’, com os seus múltiplos anéis de roças, 
pomares e capoeiras - o movimento histórico de ocupação e abandono, 
clareiras e replantios realizados pelos grupos locais - deixou uma marca 
rastreável na paisagem, cujo registro arqueológico pode ser identificado na 
estrutura botânica da mata. Essas formações florestais secundárias, que 
começaram a crescer na década de 1970, quando a violência era mais intensa, 
evidenciam a localização de aldeias que foram destruídas ou forçosamente 
desalojadas” (op. cit., p. 95). 

 Abaixo, segue a lista numerada com as denominações e, adiante, o mapa com 
a localização aproximada das aldeias Waimiris-Atroaris que existiram entre 1968 e 
1974, elaborados com base nas informações que foram prestadas pelos anciãos e 



58 

 

professores/tradutores que participaram das reuniões promovidas durante a vistoria 
pericial. Certas regiões do território Waimiri-Atroari, segundo eles, exibiam então uma 
ocupação mais adensada - em particular, os vales do médio e alto Abonari, do 
Camanaú e do alto Alalaú -, corroborando, desta forma, os resultados obtidos pelo 
arquiteto Paulo Tavares e a equipe de “Arquitetura Forense”, comentados acima. No 
mapa, o círculo vermelho distingue as aldeias centrais. 

Lista numerada das aldeias Waimiris-Atroaris, 1968-1974 

cod RIO ALALAÚ  cod ALTO ABONARI  cod BAIXO ABONARI 
1-01 So'o mydy (central)  2-01 Axa mydy  3-01 Nana mydy 
1-02 Weripe mydy (central)  2-02 Paxy’y mydy (central)  3-02 Ba mydy 
1-03 Kama’a mydy  2-03 Tarara Paha mydy  3-03 Kiana mydy 
1-04 Werekry Iyhy mydy  2-04 Atywa mydy  3-04 Piana mydy 
1-05 Asywa mydy  2-05 Kamaky mydy  3-05 Arine mydy 
1-06 Maryda mydy  2-06 Awatypa mydy  3-06 Wynairy mydy 
1-07 Pixy mydy  2-07 Tapypyna mydy  3-07 Mapia mydy 
1-08 Tymapirikia mydy  2-08 Tapii mydy    
1-09 Axa mydy  2-09 Watyma mydy    
1-10 Akwoipa mydy  2-10 Krawy mydy    
1-11 Iawuda mydy  2-11 Tarawy mydy    
1-12 Mawe mydy  2-12 Meretxa mydy  cod CAMANAÚ 
1-13 Kwoibany mydy  2-13 Wixi mydy  4-01 Kididi mydy (central) 
1-14 Dare mydy  2-14 Arexa mydy  4-02 Asywa mydy (central) 
1-15 Xeri Iekry mydy  2-15 Tari mydy  4-03 Kamaka mydy 
1-16 Xany Paha mydy  2-16 Kekeri mydy  4-04 Wo'o mydy 
1-17 Ma’na mydy  2-17 Iana mydy  4-05 Dare mydy 
1-18 Mahuwa Pawaty mydy  2-18 Makre mydy  4-06 Epy mydy 
1-19 Akony mydy  2-19 Baky mydy  4-07 So'o mydy 
1-20 Beri Ipykyry mydy  2-20 Merepy mydy  4-08 Wypy mydy (central) 
1-21 Wo'o mydy  2-21 Tapiri mydy  4-09 Kamaky mydy 
1-22 Tama’a Bere mydy  2-22 Marymara mydy  4-10 Kraminjana mydy 
1-23 Tatra Syna mydy  2-23 Nytakyny mydy    
1-24 Waryky mydy  2-24 Wo'o mydy    
1-25 Kamaky mydy  2-25 Mapyry mydy    
1-26 Amahpaie’e (central)  2-26 Karine mydy (central)    

   2-27 Kararenje mydy    
   2-28 Kwaxixi mydy    
   2-29 Kiwyry mydy    
   2-30 Iaky mydy (central)    
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Fig. 17: Mapa das aldeias Waimiris-Atroaris entre 1968 e 1974 
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3.3. Quantas aldeias Waimiri-Atroari existiam logo após a inauguração da BR-174 e onde 
estavam localizadas? Se possível, liste os nomes das aldeias. 

 No quesito 3.2 do MPF acima, já discorri sobre o Grupo de Trabalho da FUNAI 
que, em agosto de 1977, poucos meses depois da inauguração da estrada BR-174, 
sobrevoou o território indígena e identificou um total de vinte e quatro aldeias: seis 
nas cabeceiras do rio do Abonari, quatro nas cabeceiras do rio Pretinho, quatro nas 
cabeceiras dos igarapés da margem direita do médio Alalaú acima do rio Pretinho, oito 
nas cabeceiras dos igarapés Travessão e seus dois paralelos, afluentes da margem 
esquerda do médio rio Camanaú e duas nas cabeceiras de um igarapé sem nome, 
afluente da margem esquerda do baixo rio Alalaú (Cruvinel et alii, 1977). 

Em razão das obras da estrada e dos ataques que sofreram, uma parcela 
majoritária dos Waimiris-Atroaris mantinha-se ainda em áreas mais distantes, nas 
cabeceiras do Alalaú, do Abonari e do Camanaú. De acordo com os relatos por ocasião 
da vistoria pericial: 

“Homem não identificado: Decidiu [ficar longe da estrada]. Ficou pouca 
população, entenderam que não iam conseguir barrar. Não tinha uma equipe 
que ia ajudar eles. Como perceberam isso, começaram a dividir, pra se 
esconder. Não fazia casa pra se mostrar, fazia tipo uma cabana, debaixo das 
árvores, pra se esconder.  

Germano: Txamyry [ancião] mais velho fala que tinha muitos grupos de Kinja. 
Como aconteceu essa matança durante a construção da BR-174, 
desapareceram cinco etnias que não eram outros grupos, além dos Waimiri-
Atroari, que moravam aqui. Faziam festas junto. Na história diz que eles 
desapareceram, não se sabe pra onde. Existia aquele povo, só por nome a gente 
conhece. Diz na história que eles não aguentavam ver mais essa guerra, não sei 
pra onde foram se esconder, nunca mais encontraram (...). Nas aldeias menores 
ainda não fizeram roça, tinha medo. Pegava o que tinha no roçado antigo da 
aldeia antiga, pegava escondido. Pegava para alimentação. Mandioca, banana, 
cana, e levava pro abrigo deles” (NAWA, 21/08/2022).  

A tendência à dispersão em pequenos grupos e ao afastamento do eixo da 
estrada e dos rios maiores, contudo, inverteu-se nos anos seguintes, quando muitos 
se aproximaram dos postos da FUNAI em busca de proteção e de cuidados de saúde. A 
nova situação foi observada pela antropóloga Angela Maria Baptista, do DGPI/FUNAI, 
que em 1981 sobrevoou a área e avistou várias malocas nas imediações dos postos 
Camanaú, Abonari, Alalaú, Terraplanagem e Jundiá: 

“Próximo ao posto indígena de atração Camanaú no igarapé da Maloca, a uma 
distância de mais ou menos 20 km está situada a Frente Avançada Maré. Existe 
aí um pequeno aldeamento dos indígenas Waimiri, constituído de duas 
malocas. Este aldeamento foi construído em maio/81 por um grupo de 35 
indígenas composto de 12 adultos (5 homens e 7 mulheres) e 25 menores de 
mais ou menos 10 anos de idade. Segundo informação do coordenador do 
NAWA, estes Waimiri abandonaram espontaneamente a velha maloca no 
interior da mata para construir estas, sob a liderança dos capitães Mimi-
Wanati. Num raio de 45 km dessa Frente Avançada, acima do igarapé do 
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Travessão existem 7 malocas e 5 clareiras, e 3 malocas em construção. As 
clareiras representam o local de malocas antigas já abandonadas pelos 
indígenas, mas que continuam a serem utilizadas por estes como área de roça. 

No posto indígena de atração Abonari existe um aldeamento provisório 
composto de 3 malocas. Estas foram construídas com a iniciativa dos próprios 
indígenas com a finalidade de melhor se abrigarem durante suas visitas 
periódicas ao PIA. Alguns desses indígenas já fixaram residência nessas 
malocas. Num raio de 30 km desse aldeamento, nas cabeceiras dos igarapés 
formadores do igarapé Santo Antonio do Abonari, existem outras 5 malocas e 7 
clareiras.  

O aldeamento Taquari pertencente a frente avançada do PIA Abonari situa-se 
no Km 326 na margem direita da BR-174. Esse aldeamento composto de 3 
malocas, foi construído em novembro/80 pelos próprios indígenas Waimiri que 
desenvolvem neste local uma agricultura de subsistência. As malocas localizam-
se a uma distância aproximada de 1 km do posto de vigilância situado na 
margem da rodovia (...). 

No posto indígena de atração Alalaú também existe um aldeamento recente de 
Waimiri na sua frente avançada. A uma distância de aproximadamente 45 km 
existem 3 malocas, dentro da mata, que se localizam nos igarapés sem nome, 
afluentes da margem esquerda do rio Alalaú.  

Na margem esquerda da BR-174, numa área que já foi ocupada em tempos 
passados pelos Atroari, existe o aldeamento Yawara dos indígenas Atroari. Esse 
aldeamento é constituído de 3 malocas que se localizam a uns 3 km do posto de 
vigilância Terraplanagem situado na margem direita da BR-174, Manaus-
Caracaraí (...). Próximo as malocas existe um igarapé com o mesmo nome do 
aldeamento. A escolha deste local foi feita pelos capitães Viana, Maroaga e por 
alguns anciãos.  

Na área de acréscimo de no. 2 existem 8 malocas de indígenas Atroari, próximo 
margem esquerda do igarapé Pinheiro [Pretinho]” (Baptista, 1986). 

Entre 1982 e 1983, segundo o antropólogo Stephen Baines, a população 
Waimiri-Atroari estava reduzida a 332 indivíduos (Baines, 1991, p. 70), quase 
inteiramente concentrada nas imediações dos postos da FUNAI. No eixo da estrada, 
cerca de 40 a 75 pessoas residiam ao lado do posto Terraplanagem - depois 
renomeado Yawara. Com a criação do posto Jundiá, no limite norte da Reserva 
Indígena, várias famílias se transferiram para o local, fundando o aldeamento Xeri. 
Junto ao posto Abonari, a população variava entre 35 a 90 pessoas. Parte dessa 
população se deslocaria para a aldeia Tapypyna, a oeste, e o posto Taquari, mais ao 
norte, somando 40 a 50 pessoas. Já na área do rio, o aldeamento próximo ao posto 
Alalaú I, na foz do rio de mesmo nome, abrigou entre 50 a 60 pessoas oriundas do 
posto Terraplanagem. E no posto Camanaú, no mesmo período, a população variou de 
40 a 90 moradores. Uma parte deles deslocou-se depois para um igarapé no médio 
Alalaú e outra, para o posto que a FUNAI instalou no rio Curiaú. Mais distantes dos 
postos da FUNAI, subsistiam tão-somente uma pequena aldeia no alto Alalaú e outra 
num afluente do médio rio Camanaú (Baines, 1991 passim; informações pessoais). 



62 

 

 

 
Fig. 18: Território Waimiri-Atroari na década de 1980 (Baines, apud Albarado, 2013). 

 

Nos anos seguintes, com a retomada do crescimento populacional, estes 
contingentes se desdobraram em novas aldeias, distribuídas por todo o território; 
segundo Carmen do Vale (2002, p. 22-23): 

“Em seu trabalho de campo, realizado por períodos intercalados entre os anos 
de 1982-1985, Baines vivenciou uma outra realidade e, evidentemente, outro 
tempo histórico. Alguns aldeamentos, que foram descritos por ele, ainda se 
encontram localizados no mesmo lugar, no entanto essas unidades 
populacionais não podem mais ser descritas como aldeamentos na concepção 
analítica do autor, pois não são mais submetidas ao regime tutelar da FUNAI 
nem de outra instituição. Essas povoações, que se mantiveram 
geograficamente ocupando o mesmo lugar, já se dividiram e constituíram novos 
espaços. A população que permaneceu reorganizou-se transformando em 
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aldeias e reelaborando o que Baines chamou de aldeamento. Esses lugares 
contam com moradia comunal e seu sistema político-organizacional é definido 
conforme as práticas Waimiri”. 

3.4. De acordo com os dados levantados pela Petição Inicial, em 1971 “concluiu-se um 
trabalho de identificação da área que estimou a população de 100 indígenas em cada 
maloca, contabilizando, no total, mais ou menos 1500 indígenas” (fl. 27). Há, no entanto, 
estimativas levantadas em 1972 pela FUNAI que apontam para a existência de 3000 
indígenas na mesma época (Petição Inicial, fl. 10). A partir do modo de organização social 
dos Waimiri-Atroari e de suas narrativas sobre a quantidade e composição das aldeias logo 
antes da construção da BR-174, é possível estimar qual era a população Kinja nos primeiros 
anos da década de 1970? 

 Para se referir ao tempo passado, diz Rodrigo Folhes (2018, p. 118), os 
Waimiris-Atroaris empregam a expressão “wapo kinja” - uma época em que “eram 
muitos”. Os dados estatísticos sobre a população Waimiri-Atroari desses tempos 
passados, no entanto, são “variáveis e contraditórios”, segundo Stephen Baines (1991, 
p. 74), e revelam “mais sobre os interesses das fontes do que o montante da população 
indígena”: entre outros, Barbosa Rodrigues (1885), 2.000 indígenas no vale do rio 
Jauaperi; Hübner & Koch-Grunberg, (1907), 6.000; Grubb (1927), “provavelmente” 
1.000; o inspetor do SPI Bento Lemos (1925), 162 vivendo sob a “proteção” do posto 
Jauaperi; ainda o inspetor Bento Lemos (1932), 700 no rio Alalaú; e o inspetor Carlos 
Chauvin (1942), “mil e quinhentos índios” no rio Camanaú e “outro tanto” nos rios 
Alalaú e Branquinho. 

 Para o ano de 1972, na relação administrativa dos postos indígenas em 
funcionamento elaborada por Rubens Cruz Oliveira (1972) do DGPC/FUNAI, consta 
que os Waimiri-Atroari alcançariam “3.000 em toda a área”, dos quais cerca de um 
terço já em contato com os servidores do órgão nos seguintes postos: 

- posto Alalaú: população “calcula-se em 300, na periferia do posto”; aldeias 
Capitão Nenem, Capitão Juami, Capitão Elza, Capitão Comprido; 

- posto Camanaú (antigo Irmãos Briglia): população “mais ou menos 350”; 
aldeias Capitão Maruaga, Capitão Pedro, aldeias arredias; 

- posto Abonari: população “mais ou menos 300”; aldeias Capitão Canori, 
Capitão Coroinha, Capitão Abonari, Capitão Tomas, Capitão Manoel, Capitão Pedro, 
aldeias arredias. 

Por sua vez, o sertanista Gilberto Pinto (1973d), no relatório que apresentou à 
direção da FUNAI sobre as atividades desenvolvidas pela Frente de Atração, estimou 
“de 600 a 1.000 o número de índios”, advertindo não possuir dados exatos pois ainda 
não estivera nas “malocas centrais”. A respeito das aldeias que visitou entre 1966 e 
1974, o sertanista observou: em outubro de 1969, “70 a 80 índios” na maloca do 
“maioral” Maruaga, no rio Camanaú (Pinto, 1969c); em março de 1971, “45 índios” na 
maloca do capitão Cândido, também no rio Camanaú (Pinto, 1971a); em agosto de 
1972, 60 moradores, entre adultos e crianças, na maloca do capitão Pedro, no rio 
Abonari (Pinto, 1972a); e, em setembro de 1972, “300 ou 350 índios” entre anfitriões 
e convidados de vários grupos locais, reunidos para uma festa na maloca do rio 
Pretinho, afluente do rio Alalaú.  
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E, em julho de 1974, o então sub-coordenador da COAMA/FUNAI José Porfírio 
Carvalho, no ofício ao comandante do 6º BEC, calculou “na área compreendida entre 
os rios Sto. Antônio do Abonari, Jauaperi e seus afluentes da margem esquerda (rio 
Alalaú e Branquinho) e rio Uatumã” uma população de 1.200 indivíduos, “ainda em 
estado primitivo e arredios com contatos isolados” (Carvalho, 1974). Noutra 
oportunidade, o indigenista sustentou que, no início da década de 1970, “a FUNAI 
estimava a população entre Waimiri e Atoari em cerca de 1.500 indivíduos” (Carvalho, 
1986). No depoimento que prestou em 2014 no Inquérito Civil que subsidiou a 
presente Ação, Carvalho justificou tal estimativa nos seguintes termos: haviam sido 
identificadas “15 malocas diferentes na região” e julgava-se que “cada maloca possuía 
100 indígenas, o que daria mais ou menos 1.500 indígenas” (Carvalho, 2014, cfe. Anexo 
13/2, nos presentes Autos). 

Acerca da referência do MPF, neste quesito, à delimitação da Reserva Waimiri-
Atroari em 1971, deve-se esclarecer que a sua criação, através do Decreto 68.907, de 
13/07/1971, não se ancorou em “trabalho de identificação da área” ou estudo 
análogo. Mas, tão somente, no “anteprojeto” do diretor do DGEP/FUNAI Paulo 
Monteiro Santos, encaminhado ao presidente da FUNAI, no qual este diretor faz 
menção a “informações recebidas da equipe de atração”, segundo as quais os Atroaris-
Waimiris somavam “um total de cerca de 3.000 indígenas, dispersos em área bem 
maior do que a ora proposta” de 15.277 quilômetros quadrados (Processo FUNAI/BSB 
0570/1971, fls. 16-24). 

Para o cálculo estimado da população Waimiri-Atroari nos primeiros anos da 
década de 1970, dois fatores devem ser considerados, para auxiliar a calibragem dos 
dados obtidos durante a vistoria pericial. Em primeiro lugar, os contingentes 
demográficos dos grupos locais. Na região norte-amazônica o tamanho das aldeias 
indígenas, diz Gillin (1948, p. 829-830), resultaria tanto de limitações técnicas, 
associadas à produção de alimentos, como de fatores ecológicos e sociais: “os 
assentamentos tendem a ser impermanentes por causa da exaustão do solo, de 
guerras intertribais, das necessidades de comércio e de costumes que exigem o 
abandono ou a destruição de moradias quando da morte de seu dono ou residentes”. 
Os anciãos e professores/tradutores, que participaram das reuniões promovidas 
durante a vistoria pericial, enumeraram 73 aldeias entre 1968 e 1974, das quais 
apenas 10 seriam “aldeias centrais”, mais populosas. De acordo com Milliken et alii 
(1992, p. 11), as aldeias Waimiris-Atroaris, tradicionalmente, consistiam de uma 
simples maloca circular, “na qual as redes dos cerca de 50 moradores estavam 
distribuídas em grupos familiares ao redor da zona periférica”. Esta média, ao que tudo 
indica, correspondia à população das aldeias centrais - com efeito, nas aldeias que 
visitou no Camanaú, Abonari e Alalaú, o sertanista Gilberto Pinto observou não mais 
que 45 a 80 moradores. As aldeias menores, por sua vez, sejam acampamentos de 
roça ou moradas a pouca distância das demais, não abrigariam mais que três famílias 
nucleares, ou seja, cerca de 15 pessoas em média. 

Em segundo lugar, a mobilidade dos grupos locais. Para o arquiteto Tavares 
(2018, p. 92), as evidências arqueológicas detectadas comprovam que as aldeias 
Waimiris-Atroaris são “periodicamente abandonadas e reconstruídas em outra parte, 
realizando um movimento constante através da paisagem da floresta” - ainda que as 
“aldeias abandonadas” continuassem sendo frequentadas em razão dos recursos ali 
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disponíveis. Podemos presumir, assim, que muitas das aldeias enumeradas pelos 
participantes da vistoria pericial não seriam mais que ocupações sucessivas de um 
mesmo grupo local, ao se deslocar em busca de paragens melhores entre os anos 
1968 e 1974, um período bastante turbulento. Como hipótese de trabalho, portanto, 
parece verossímil admitir que, ao longo de um período de seis anos, cada grupo local 
ocupou ao menos duas aldeias distintas. E, portanto, apenas a metade das aldeias 
enumeradas teriam realmente coexistido, ou seja, 5 aldeias centrais e 31 menores. 

Feitas estas considerações, vejamos o cálculo estimado da população Waimiri-
Atroari para os primeiros anos da década de 1970. Somando o total de 250 moradores 
das aldeias centrais (5 aldeias vezes 50 moradores) aos 465 das aldeias menores (31 
aldeias vezes 15 moradores), chegamos ao número de 715 indivíduos, uma estimativa 
bastante razoável para aquela população à época.  

O exercício conjectural aqui requerido, tanto quanto possível, buscou respaldo 
nas memórias que os mais velhos zelosamente compartilharam por ocasião da vistoria 
pericial. Deste exercício, talvez, não se poderia esperar mais que uma aproximação, ou 
melhor, uma ordem de grandeza do contingente demográfico de outrora. Não 
obstante, devo notar, a sua acuidade aproxima-se bastante da perspicaz estimativa do 
sertanista Gilberto Pinto, de 600 a 1.000 indivíduos em 1973. O que não deve causar 
estranheza, visto que este sertanista, justamente, foi quem melhor conheceu, 
profunda e extensivamente, quase todos os agrupamentos Waimiris Atroaris que 
então existiam. 

3.5. A partir do modo de organização social dos Waimiri-Atroari e de suas narrativas sobre a 
quantidade e composição das aldeias logo após a inauguração da BR-174, é possível 
estimar qual era a população Kinja nos primeiros anos da década de 1980? 

Para os primeiros anos da década de 1980, torna-se desnecessário um cálculo 
estimado da população, uma vez que dispomos de um recenseamento completo dos 
Waimiris-Atroaris, levado a cabo entre 1982 e 1983 pelo antropólogo Stephen Grant 
Baines. Para isso, ele visitou todos os postos e aldeias (Terraplanagem ou Yawara, Xeri, 
Taquari, Tapypyna, Abonari, alto Alalaú, foz do Alalaú, Camanaú, Maré e Curiaú), e 
elaborou um cadastro de todos os indivíduos, com nome, fotografia, sexo, idade 
aproximada e filiação, além de nascimentos e óbitos (Baines, 1982; 1983). Então, a 
população Waimiri-Atroari estava reduzida a 332 indivíduos (Baines, 1991, p. 70), com 
164 homens e 168 mulheres, quase inteiramente concentrada nas imediações dos 
postos da FUNAI. Em termos de faixa etária, 116 indivíduos tinham 20 anos ou mais e 
216 indivíduos menos de 20 anos. 

À época, a instabilidade dos grupos locais agravou-se em razão das medidas 
adotadas pela Frente de Atração, que forçou o deslocamento de pessoas e famílias. 
No eixo da estrada, cerca de 40 a 75 pessoas residiam ao lado do posto Terraplanagem 
- depois renomeado Yawara. Com a criação do posto Jundiá, no limite norte da 
Reserva Indígena, várias famílias se transferiram para o local, onde fundaram o 
aldeamento Xeri. Junto ao posto Abonari, a população variava entre 35 a 90 pessoas. 
Na aldeia Tapypyna, a oeste, e o posto Taquari, mais ao norte, a população somava 40 
a 50 pessoas. Já na área do rio, o aldeamento próximo ao posto Alalaú I, na foz do rio 
de mesmo nome, abrigou entre 50 a 60 pessoas oriundas do posto Terraplanagem. E 
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no posto Camanaú, no mesmo período, a população variou de 40 a 90 moradores. 
Uma parte deles deslocou-se depois para um igarapé no médio Alalaú e outra, para o 
posto que a FUNAI instalou no rio Curiaú. Mais distantes dos postos da FUNAI, 
subsistiam tão-somente uma pequena aldeia no alto Alalaú e outra num afluente do 
médio rio Camanaú (Baines, 1991 passim; informações pessoais). 

 

 
Fig. 19: Postos e aldeias na área Waimiri-Atroari em 1986 (Carvalho, 1986, p. 73) 

 

Nos anos seguintes, surgiram então novas aldeias, como Xará, no rio Curiaú; 
Maiko, subindo o rio Alalaú; outra mais acima; uma no rio Camanaú, na margem 
esquerda; e uma pequena, a leste do posto Terraplanagem, perto do igarapé Pretinho 
(Pinheiro). No início de 1985, Baines fez uma nova contagem da população nos 
aldeamentos por ele visitados: Terraplenagem, 30; Alalaú I e Jara, 69; Taquarizinho (na 
Base, atual NAWA), 42; Taquari, 20, Abonari e Tobupuna, 33 (Baines, 1985) - o 
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antropólogo não dispunha de dados atualizados sobre a população do vale do 
Camanaú e da aldeia no alto Alalaú. 

Em maio de 1986, para fins do levantamento dos impactos do represamento 
do rio Uatumã pela UHE Balbina, a FUNAI elaborou um novo censo da população, 
quando contabilizou 374 indivíduos, dos quais 151 Atroaris e 223 Waimiris (Carvalho, 
1986, p. 4): 

- aldeia do posto Alalaú: 74 Atroaris; 

- aldeia do posto Terraplanagem: 29 Atroaris; 

- aldeia Xeri: 48 Atroaris; 

- aldeia no posto Taquari: 59 Waimiris; 

- aldeia Tapupunã: 37 Waimiris; 

- aldeias dos postos Camanaú e Curiaú: 127 Waimiris. 

Já para o ano de 1987, de acordo com o antropólogo Marcio Ferreira da Silva 
(2009, p. 38), os Waimiris-Atroaris somavam um total de 420 indivíduos, distribuídos 
em doze grupos locais (aldeias). O antropólogo recenseou os moradores dos vales 
Camanaú e Curiaú e recebeu os dados censitários dos grupos localizados nos vales do 
Abonari e Alalaú, fornecidos pela equipe de vacinação do Instituto de Medicina 
Tropical de Manaus. 

QUESITO 4. De acordo com as narrativas indígenas, é possível afirmar que os Kinja estavam 
organizados em dois diferentes subgrupos antes da construção da BR-174, um denominado 
Waimiri e outro denominado Atroari, conforme aponta José Porfírio de Carvalho em seu 
livro “Waimiri Atroari: a história que ainda não foi contada”? Em caso afirmativo: 

4.1. O que significava essa divisão em termos de organização social? 

Sob os mais diversos etnônimos, entre os quais “Atroahy”, “Bonari”, “Crichaná, 
“Gabinairi”, “Ichu”, “Jauaperi”, “Terecumá”, “Sericumá”, “Uamiri”, “Uassahy” e seus 
variantes (Gillin, 1946; para uma lista mais extensa, ver Do Vale, 2002, p. 16), as 
notícias sobre os ancestrais dos Waimiris-Atroaris remontam, praticamente, aos 
primórdios da colonização portuguesa na Amazônia (Monte, 1992, p. 14). Em 
particular, a partir da segunda metade do século XIX, os “indios do rio Jauapery” - por 
vezes, também nomeados de “Jauaperys”, “Uamirys” ou “Uaimiris” - surgem nos 
relatórios dos presidentes da província do Amazonas, envolvidos em excursões e 
conflitos com viajantes e moradores da freguesia de Moura. 

Por sua vez, o botânico Barboza Rodrigues (1885), que em 1873 conhecera no 
alto rio Jatapu um dos seus ramos, os “Uassahys”, e empreendeu nos anos de 1884 e 
1885 expedições de “pacificação” pelo rio Jauaperi, denominou-os de “Crichanás”. 
Acerca destas tantas denominações que lhes eram atribuídas, pronunciaram-se 
Hübner & Koch-Grunberg (1907, p. 232-233): 

“Com referência ao nome tribal destes índios há pouca clareza. Geralmente são 
denominados de Yauapery de acordo com o rio que habitam. Outros os chamam 
de Uaimiri, Uaimeri, Uamery, Waimery. Barboza Rodrigues resolveu por ordem 
nestes nomes e denominou os índios com que manteve contato, com o nome de 
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Crichaná (Krischaná), segundo ele sua autodenominação. Richard Payer 
distingue entre Yauapiry e U-ah-miri. 

Segundo Hübner os índios do Yauapery são estimados - provavelmente para 
mais - em 6.000. Se compõem de diversas tribos ou bandos, que no entanto 
falam todos a mesma língua com diferenças dialetais mínimas e com entoação 
um pouco diferente. Entre os presos trazidos para Manaus [em 1905] havia 
representantes dos seguintes bandos: Yauapery, Parauary, Atruahy, Amparo, 
Kabinaro. Não é impossível que estes nomes se refiram não a tribos diferentes, 
mas a indivíduos de diferentes aldeias de uma mesma tribo”. 

Em outras palavras, para estes autores, tratava-se ali de um único povo, 
constituído de vários grupos locais, dos quais provinham as denominações ali citadas. 
O que explicaria, por exemplo, o fato de que em 1911, nos rios Uatumã e Jauaperi, um 
desses grupos tenha se apresentado a Alípio Bandeira, primeiro inspetor do SPI no 
Amazonas, como “Atruahy”.  

Já os “indios Uamirys”, que frequentavam o posto no rio Jauaperi na década de 
1920, disseram ao encarregado do SPI que os “Atroahys” habitavam centros mais 
distantes, no alto rio Alalaú. Situados em espaços territoriais distintos - estes no rio 
Alalaú, aqueles nos rios Jauaperi e Camanaú - os Atroaris e os Waimiris 
compartilhavam uma língua comum, porém mantinham entre si relações não despidas 
de rivalidade. Sobre isto, anotou o inspetor Bento de Lemos (1925): 

“Os Uamirys falam nelles [Atroaris] com horror, lembrando as funestas 
guerrilhas, que, no passado, se desenrolavam entre as duas tribus, 
occasionando a perda de muitas vidas” (id., ibid.). 

Às denominações que lhes foram atribuídas, por diferentes autores e nas mais 
diversas situações, no entanto, como ressaltou o antropólogo Marcio Ferreira da Silva 
(2009, p. 43), contrapõe-se atualmente o termo “Kinja”, com o qual eles falam de si 
mesmos, assinalando desta forma a presença de uma “única unidade populacional”. 

Tal como os demais povos de língua caribe nesta região etnográfica (“Guiana”, 
para os antropólogos), os Waimiris-Atroaris revelam “uma morfologia de grupos locais 
fortemente endogâmicos, marcados por um alto grau de autonomia econômica e 
política” e, em geral, associados a espaços territoriais com limites bem definidos: 

“Muitas vezes evocados como os povos de estrutura social mais simples do 
continente, as sociedades minimalistas (...) apresentam, em sua quase 
totalidade, sistemas de parentesco associados a uma regra prescritiva de 
casamento bilateral, A aliança entre os grupos locais, embora não muito 
tematizada na vida cotidiana, possui um valor crucial como fórmula de 
integração social na Guiana. Como muitos autores apontaram, a conexão entre 
os grupos locais se estabelece indutivamente nessas formações sociais por meio 
de trocas comerciais, parcerias rituais, casamentos e alianças guerreiras” (Silva, 
op. cit., p. 21-22). 

Zé Maria Warakaxi, por ocasião da vistoria pericial, trouxe este relato 
mitológico acerca das origens mitológicas dos Waimiris, Atroaris e demais grupos 
locais que existiram no passado: 



69 

 

“Vou explicar o significado de Waimiri e Atroari. A gente estuda metodologia no 
Maryba [festa]. O que significa Waimiri e Atroari? Não são dois grupos. O povo 
é igual. Esses nomes que existem, chama ‘Wehmiri’ e ‘Atro’e. No Maryba existe 
a raiz desses nomes. O kaminja, homem branco, não entendeu direito. Aí 
erraram nosso nome. É um grupo só, mesmo costume, mesma tradição, mesma 
língua. Esses Waimiri e Atroari veio do nosso nome. Vou explicar. Na nossa 
história era um homem e uma mulher. Uma mulher solteira que engravidou. Daí 
que surgiu esses nomes Waimiri e Atroari. Primeiro ela engravidou, sem marido. 
Passou um tempo, a criança dentro da barriga perguntou à mãe: O que está 
comendo, mamãe? A mãe estava comendo uma fruta de sorva. Uma sorva que 
tem em nossa mata. Ela respondeu: Você que está em minha barriga, você não 
nasce... Você já tinha que ter nascido!, falou pra ele. Aí ele nasceu depois dessa 
conversa, e subiu na árvore da sorva. A árvore caiu, porque a cobra subiu, 
subiu... Ficou tombada. A mãe foi embora, e a cobra seguiu atrás da mãe. 
Depois o pai da moça perguntou pra ela: Cadê o menino? Papai, ficou lá, não é 
gente, é uma cobra. A avô dele foi lá, quando chegou começou a cortar ele. 
Ficou dando nome [aos pedaços], cortando a cobra aos poucos. Por isso que 
existem esses nomes: começou pelo Parausá, Maiahnum, Minywana, 
Akoimum... Foi cortando a cobra e dando nome pros pedaços. O Wehmiri é um 
pedaço, Atro’e um outro pedaço do rabo. São dois pedaços. Tem vários outros 
nomes, porque o avô ficou cortando. Por isso que existe Waimiri e Atroari. 
Mesma mãe e mesmo grupo” (Zé Maria Warakaxi, NAWA, 21/08/2022).  

4.2. Houve alguma transformação no tipo de relação estabelecida entre esses dois 
subgrupos após o início da construção da BR-174? 

Na opinião do antropólogo Stephen Baines, as identidades “Waimiri” e 
“Atroari” teriam sido “impostas pela sociedade nacional a este grupo étnico”. E, 
mediante o uso reiterado dessas designações regionais, o SPI e a FUNAI delas teriam 
se valido nas décadas de 1970 e 1980 para manter um “sistema de dominação”: 

“Deduzi que o uso das palavras ‘Waimiri’ e ‘Atroari’, assumido por eles durante 
a história do contato, fosse um meio de expressar para os servidores rixas 
internas à sua sociedade. Estas teriam aumentado em consequência do contato 
interétnico, que resultou em epidemias e um aumento de acusações de 
feitiçaria. Pode-se dizer que eles se tornaram ‘Waimiri’ e ‘Atroari’ na medida em 
que a sociedade nacional assim os designava, e na medida em que eles se 
apropriavam destes nomes para identificar sua facção em relação às demais” 
(Baines, 1991, p. 210-212). 

 A par destas categorias, então, a pretexto da postulada divisão em duas 
“tribos”, de acordo com o antropólogo, um conjunto bizarro de atributos e 
comportamentos distintivos era veiculado por servidores da Frente de Atração, ora 
imputados aos Waimiris ora aos Atroaris: ferocidade, tendência ao roubo e à preguiça, 
infidelidade matrimonial, compleição física, tonalidade da pele etc. (Baines 1991, apud 
Silva, 2009, p. 42).  
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4.3. Essa suposta divisão em subgrupos é verificada atualmente? 

Acerca dos usos destas designações no cotidiano dos Waimiris-Atroaris, dois 
aspectos merecem atenção: 

a) o padrão onomástico para fins de Registro Administrativo de Nascimento de Índio 
(RANI), a cargo da FUNAI, ou de Certidão de Nascimento, obtida no Cartório, no qual a 
designação étnica aparece ao lado do nome nativo e do prenome em português (ou 
outra língua); por exemplo: “Paulo Kabaha Waimiri” (Silva, op. cit., p. 43); 

b) os grupos locais dos três aglomerados tradicionais, após a construção da BR-174 e a 
instalação dos postos da FUNAI, redistribuiram-se em torno de duas direções 
principais: no “Eixo Estrada”, as aldeias dos “Atroaris” localizadas no vale do Alalaú, ao 
norte, e as dos “Waimiris” no vale do Abonari, ao sul; e no “Eixo Rio”, as aldeias dos 
“Waimiris” nos vales do Jauaperi, Camanaú e Abonari (Waimiri Atroari et alii, 2017). 
Com isso, o rio Alalaú tornou-se “principal acesso de contato entre as aldeias do ‘eixo 
rio’ e do ‘eixo estrada’ onde em seu entroncamento com a BR-174 encontra-se o Núcleo 
de Apoio Waimiri Atroari - NAWA” (Folhes, 2014, Anexo 4, p. 8). 

QUESITO 5. De acordo com as narrativas indígenas, de que forma os Waimiri-Atroari 
souberam da construção da BR-174? 

As tentativas de esclarecer “com palavras e gestos” (Nunes, 1972) e, se 
possível, obter a anuência dos líderes Waimiris-Atroaris para a estrada BR-174 em 
construção, o “caminho grande” que atravessaria de sul a norte o território indígena, 
registradas pelo sertanista Gilberto Pinto em seus relatórios, mostraram-se na prática 
inócuas. Em agosto de 1972, por exemplo, com o capitão Pedro, às margens do 
igarapé Abonari: “Explicamos que esta estrada (caminho grande) da margem direita, 
vai para Manaus e a do outro lado vai para o Alalaú, Jauaperi, Anauá e rio Branco; êle 
não demonstrou nenhuma admiração e assim continuamos viagem” (Pinto, 1972a).  

A falta de expressão do cacique Pedro, na opinião do jornalista Rubens 
Valente, poderia significar que ele, simplesmente, “poderia não ter entendido o que o 
pessoal da FUNAI quisera dizer, dadas as dificuldades da língua”; e, para todos os 
efeitos, conclui o jornalista, nos relatórios produzidos pelo sertanista não aparece 
“algum sinal claro dos índios de que estão concordando com a estrada” (Valente, 2017, 
p. 141). 

Ainda em setembro de 1972, ao se encontrar com os capitães Maruaga, 
Comprido e Mina, vindos da região do Camanaú para uma festa no alto Alalaú, mais 
uma tentativa do sertanista, para uma plateia bem maior: 

“Dia 17 as 7:00 horas fizemos as trocas, tendo se reunido cerca de 120 índios 
Waimiri e Atroari; todos mostravam-se satisfeitos com as trocas; procurei, 
então, mais uma vez, explicar sobre o ‘caminho grande’, ou seja, a estrada que 
vem de Manaus, para outra cidade grande, Boa Vista, passando pelo Abonari, 
Alalau, Jauaperi, Anaua e Rio Branco; os mais entendidos, entre eles Comprido e 
Mina, diziam sempre que Atroari ‘marupá’, isto é, ruim, e apontavam 
disfarçadamente para os Atroari presentes” (...) 

Expliquei [dias depois, ao sargento Roberto, enviado pelo empreiteiro André 
Moreira] que nos dias 16 e 17 daquele mês estivemos com estes índios, 
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avisando aos mesmos que o ‘caminho grande’ passa junto as malocas e que 
faríamos também uma casa, assim como, todas as conversas que tive com o 
capitão Maruaga, a fim de que os contatos dos trabalhadores com os índios não 
resultassem em desacordo com os últimos, acostumando-os com a ideia da 
estrada e da presença dos trabalhadores” (Pinto, 1972b). 

Em fins de julho de 1974, novamente, no voo de retorno da visita de três dias a 
Manaus do capitão Comprido e seu filho - que ali conheceram lojas, praças, escolas, o 
porto -, o sertanista solicitou ao piloto que sobrevoasse a estrada e as aldeias para 
mostrá-las aos convidados: 

“No sobrevoo, Gilberto ia explicando a Comprido o que seria a estrada e para 
que serviria, mostrando a parte próxima a Manaus, onde os caminhões e 
automóveis circulavam pela rodovia. 

Comprido ouvia muito atento as explicações de Gilberto. 

O avião, a pedido de Gilberto, sobrevoou uma das malocas dos índios Atroari e 
Comprido chegou a reconhecer alguns índios que se encontravam no pátio da 
aldeia acenando (...) 

Gilberto, na aeronave, mostrava ao índio Comprido e seu filho a proximidade da 
estrada com relação as suas malocas. 

E fazia um apelo a Comprido, que ele procurasse explicar aos seus liderados que 
evitassem visitar a estrada, pois Gilberto previa que os contatos indiscriminados 
dos índios com os trabalhadores e mais tarde com os viajantes da BR-174 (...) 
seriam desastrosos para os índios (...). 

Segundo Gilberto, Comprido parecia entender bem o que ele procurava 
explicar” (Carvalho, 1982, p. 69-70, 93). 

Do avião, avistaram também as áreas desmatadas e os acampamentos ao 
longo da estrada - como declarou um funcionário da FUNAI ao jornal Opinião, 
Comprido então “teve a real compreensão do significado da estrada” (Opinião, edição 
de 10/01/1975). Dois meses depois, com efeito, o posto Alalaú II e uma equipe de 
servidores que subia o rio Alalaú foram atacados pelos guerreiros Waimiris-Atroaris, e 
seis funcionários morreram (Pinto, 1974i). E, em dezembro do mesmo ano, Gilberto 
Pinto e outros três servidores foram mortos no posto Abonari. 

Na “História da construção da estrada” (2017; Anexo 13-1 da petição inicial do 
MPF), Dawna Elzo e Wanaby Raimundo afirmam que os Waimiris-Atroaris foram 
surpreendidos com o início das obras da BR-174, cujo objetivo eles desconheciam. 
Sem distinção, as turmas de desmatamento e as equipes da FUNAI foram julgadas 
como “inimigos invasores”: 

“Muito antes de chegarem os invasores, com a abertura da construção da 
estrada BR 174, andávamos e caçávamos livres, sem ver um sinal de estrada. 
Nem tinha vestígio de invasores naquela região, na área onde morávamos. 
Crescíamos em plena liberdade. Ninguém via nenhuma presença de invasores. 
O nosso avô nos criou bem ali na área onde existe uma capoeira e morreu o 
ancião Werekry. Há outra capoeira ao lado da estrada onde existia uma aldeia. 
Nela nós crescemos quando meninos. Assim que crescemos saímos para abrir 
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outra aldeia na capoeira onde morreu o ancião Kamá. Foi nosso avô quem disse 
que deveríamos mudar para a capoeira antiga do Kamá. Então fomos morar 
nessa antiga capoeira. Abrimos uma nova aldeia. Quando concluímos a 
construção da nova aldeia tivemos nosso primeiro contato com o ‘homem 
branco’. Já estávamos adultos. Seguimos pelo caminho na mata até o rio Alalau 
onde tivemos nosso primeiro contato. Vínhamos pelo caminho e chegamos no 
igarapé do Xara, onde embarcamos na canoa e descemos o rio. Naquela época 
não existia a estrada BR 174. Antigamente meu bisavô havia feito contato com 
alguns caçadores no boca do rio Alalau. Nesse rio encontrava-se tartarugueiros, 
castanheiros e caçadores. Uma vez eu e meu bisavô encontramos com um 
tartarugueiro numa praia, e recebemos presente de facões que precisávamos. 
No segundo contato, um mês depois, encontramos um posto da FUNAI recém-
instalado e uma pista de avião no rio Alalau. Nesse mesmo tempo chegou a 
construção da estrada... 

Escondidos, eu e meu irmão vigiamos por três dias o posto da FUNAI, achando 
que era dos invasores. E nada de aparecer o dono. Meu irmão mais velho queria 
atacar o invasor, mas percebemos que estávamos vigiando à toa. Nada de 
aparecer o dono do posto. Sendo que na época ninguém entendia o nome de 
FUNAI, de frente de atração. Não entendíamos bem o nome de FUNAI, se era 
amigo ou inimigo. Quando desistimos de vigiar, retornamos à nossa aldeia. Na 
nossa chegada, fomos avisados que os parentes encontraram sinais de 
invasores dentro da nossa terra. Surpresos, eles falavam - ‘Os invasores estão 
vindo para cá? Rasgando nossa terra? São vários acampamentos. Estão se 
aproximando rápido e já se encontram próximo daqui. Não tem como impedi-
los. Wanaby disse: meu tio ficava indeciso, estava preocupado - ‘Nunca existiu 
um invasor por perto nessa área.’ Mas eles afirmavam que o acampamento dos 
invasores estava bem próximo dali. 

Ninguém fazia ideia do que se tratava. O caminho que eles abriam era longo, 
largo e reto, e ninguém tinha ideia para onde ia e nem onde terminava. 
Estavam desmatando a área e abrindo picadas em direção à nossa aldeia. 
Utilizavam machados e cortavam o tronco das arvores bem baixo para deixar a 
largura da picada aberta” (História da construção da estrada, de Dawna Elson e 
Wanaby Raimundo, 2017, tradução de Orlando Iarymaky; texto conferido e 
revisado por ocasião da vistoria pericial, NAWA, 22/08/2022). 

 Nos depoimentos dos participantes da vistoria pericial, a surpresa por aquela 
inédita invasão de seu território, sem qualquer aviso ou negociação, e o temor que 
lhes causavam os adventícios foram ressaltados: 

Xirima Raimundo, da aldeia Wakina, com colaboração de Tomás Temehe e 
outros: “Quando avistou a estrada, ficamos assustados. Parecia um roçado 
estranho, mas era um inimigo que estava chegando perto. Percebemos que era 
um povo violento que estava chegando. Avisaram que era momento de perigo. 
Não era normal aquela picada”. 

Iasy José, da aldeia Mynawa: “Como reagiram na chegada deles? Quando 
chegou o pique da estrada no Abonari, avisaram a comunidade pra descobrir 
quem eram eles. Ficaram assustados com medo, ficaram com medo e 
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retornaram pra aldeia. Foram novamente no local no dia seguinte, pra ver se 
era estranho ou inimigo. Confirmaram que era inimigo que estava chegando. 
Ainda não tinha o posto do SPI na chegada da estrada BR-174, só avistou 
acampamento, com lona.  

Na nossa infância, não existia posto assim, com homem branco estranho por 
perto. Nenhum tipo de homem branco chegava fácil aqui. Não havia estranhos, 
somente nós que rodávamos, que usávamos essa parte. Pra ele não significava 
nada. Quando chegou a construção da estrada, ele [Kinja] avistou e avisou o 
povo. Do lado de lá [margem direita] do Abonari, não tinha atravessado o 
Abonari ainda. Depois, que confirmaram, perceberam que era um inimigo que 
estava chegando na direção deles. Tempos depois é que começou a morrer os 
Kinja aqui. Essa construção chegou bem aqui [no Alalaú], e começou a matar 
Kinja” (NAWA, 21/08/2022). 

5.1. De acordo com os indígenas que acompanharam a construção da BR-174, como era a 
atuação da Frente de Atração Waimiri-Atroari (FAWA) naquela época? 

 Nos depoimentos prestados por ocasião da vistoria pericial, os participantes 
sublinharam que, à época, não percebiam diferenças nas atitudes e nos objetivos das 
categorias que ali se apresentaram ao longo da construção da estrada. Aos seus olhos, 
assim, os servidores da FUNAI, os trabalhadores da estrada e os militares eram todos 
kaminja, ou seja, “inimigos”: 

“Não tinha distinção entre posto da FUNAI, não descobria o que era FUNAI, o 
que era SPI, não considerava nada. Não tinha comparação entre quem era 
inimigo e quem era a favor. Não tinha isso na época. [Não percebia que a 
FUNAI fazia uma coisa diferente dos outros]. Não tinha isso, na nossa 
consideração era tudo igual, tudo é inimigo. Não tinha proteção indígena, essas 
coisas, no meio dessa construção da BR-174” (NAWA, 21/08/2022). 

Não obstante a apreensão diante destes inimigos potenciais, os Waimiris-
Atroaris procuravam os postos da FUNAI, assim como os acampamentos dos 
trabalhadores, indistintamente, sempre que desejavam realizar trocas para adquirir 
ferramentas - em geral, retribuindo os instrumentos de metal com alimentos, cestos 
ou arcos e flechas. Do ponto de vista dos Waimiris-Atroaris, todavia, uma forma de 
escambo circunstancial, que não implicava em alianças duradouras com aqueles 
“inimigos”: 

Wamé Viana: “Esses nossos avós, nossos pais, nossas mães já faziam trocas 
com a FUNAI. Mas não diz nada o que é FUNAI [não distinguiam], não sabe o 
que é. Hoje chama kaminja, esse é kaminja kara, na nossa língua, significa 
kaminja bom, gente boa. Começava a trocar, trocar. Aí Carvalho, Gilberto Pinto, 
só trocava no posto, no Camanaú, no Curiaú, Alalaú, mesma coisa. Uma vez, 
Gilberto veio num helicóptero, desceu perto da aldeia. Esse foi pra trocar, não 
foi pra fazer mal, foi pra trocar. Eles fizeram. Assim que nós conhecemos 
homem branco com avião. Agora, o que eu vi, homem branco com trator, com 
estrada, homem muito armado, aí já sumiu quem é amigo. Diferente, muito 
diferente. Arma, farda, trator, trator de esteira, tudo diferente. Nós tínhamos 
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acostumado ver só canoa e motor de popa. Agora, trator, carro, mudou tudo” 
(NAWA, 21/08/2022). 

Em outubro de 1970, num dos vários episódios de trocas relatados por Gilberto 
Pinto (1971d), vinte e oito Waimiris, comandados por Maruaga, Cândido e Mina, 
vieram ao posto Camanaú, e ali esperaram a chegada do barco que trazia o sertanista. 
Dançaram e cantaram à noite no terreiro do posto, e na manhã seguinte, anotou ele, 
“convidaram-me para ir até a casa de farinha onde estavam acomodados, e lá me 
mostraram que tinham trazido muitos artefatos para trocarem”.  

A rigor, convém notar, no campo do chamado “contato interétnico”, diante de 
servidores nos postos ou de trabalhadores nos acampamentos, persistiam as mesmas 
condutas padronizadas, nutridas por interesses, valores e regras de um modelo sócio-
cultural propriamente indígena. Seu caráter peculiar, aliás, já havia sido observado 
pelo inspetor Alipio Bandeira nas primeiras décadas do século XX: “eles não vinham 
satisfazer uma curiosidade”, diz o inspetor, mas “jogar a vida para obter instrumentos 
de que tanto careciam”. Convém retomar as observações perspicazes do inspetor 
Bandeira:  

“Não vinham tão pouco pedir, vinham negociar, oferecer em troca da nossa 
ferramenta os pobres produtos da sua industria e das suas brenhas (...). 

A tudo pretendiam eles dar remuneração e era de vêr como acreditavam pagar 
um bom machado com um pedaço de macacheira ou de beijú ou com uma 
banana quasi imprestável de movida (...). 

Os homens, sempre com espírito de comerciar, e não de obter favores, não 
deixavam de pagar, fosse com que fosse, os brindes que recebiam; as mulheres, 
porém, nada indenisavam” (Bandeira, 1926). 

Meio século depois, em várias ocasiões foram observadas estas mesmas 
condutas padronizadas - em particular, nas “trocas” com o sertanista Gilberto Pinto e 
sua equipe da Frente de Atração, a exemplo desta visita às malocas do Abonari, em 
agosto de 1972: 

“[Eles] vieram ao nosso encontro, trazendo seus objetos, arcos, flechas, balaios, 
cana, banana, bola de buriti, galo, beijús e etc, para trocar. O tuchua, que 
também vinha ao nosso encontro, convidou-nos para irmos à maloca e quando 
lá chegamos, encontramos as mulheres no terreiro com bananas amadurecidas 
e panelas com vinho de buriti (...). Aproveitando esta oportunidade, pedimos 
muda de cana, banana, macacheira, cará, batata e abacaxi; todos tiraram um 
pouco de mudas e nos ofereceram; convidei, então, o grupo para virem ao pôrto 
para efetuar as trocas; eu e o funcionário Paulo fazíamos a distribuição e o sr. 
Célio recebia o material, ou seja, arcos, flechas, balaios, e etc, enquanto o sr. 
Paulino despistadamente fazia a guarda, pois êstes índios são os que se 
desentenderam com a expedição do padre Calleri (...); nesta hora é que se deve 
ter o máximo de atenção para que não fique ninguém insatisfeito. Esta troca 
levou aproximadamente duas horas e, ao final, êles já não tinham mais nada 
para trocar e nós tínhamos bastante (...); assim, guardamos o restante, sem que 
êles percebessem, enquanto a maioria já retornava à maloca com seus brindes” 
(Pinto, 1972a). 
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De acordo com Carmen do Vale, com a construção da estrada Manaus - 
Caracaraí, todavia, os Waimiris-Atroaris viram-se na contingência de defender seu 
território contra “um batalhão de invasores” - sem se intimidar, com os armamentos 
que dispunham, o arco e a flecha. “Nessa luta desigual, muitos morreram e a 
população foi drasticamente reduzida” (Do Vale, 2002, p. 36). Com isso, desde o 
massacre da expedição Calleri, em 1968, os Waimiris-Atroaris promoveram ao menos 
quatro ações bélicas contra postos da FUNAI e um acampamento do pessoal do 
desmatamento da estrada. 

Em 17 de janeiro de 1973, um grupo de 20 Waimiris-Atroaris atacou o posto 
Alalaú II, matou três servidores (Altamir Cardoso de Aguiar, Ernesto Nascimento e 
Rafael Fonseca Padilha) e destruiu as instalações. Apenas Luiz Humberto Apolinário 
Duarte (da etnia Sateré) conseguiu fugir e chegar ao posto Abonari. Segundo a nota da 
FUNAI, os guerreiros estavam a procura de Celso Maia, de quem pretendiam se vingar 
- ele fazia o transporte de mercadorias para o empreiteiro André Moreira Nunes. 
Acusado pela FUNAI de atos indecorosos em presença dos índios, Maia estava 
proibido pela FUNAI de ingressar na Reserva Indígena (Estado de São Paulo, edição de 
01/02/1973; edição de 02/02/1973). Para os Waimiris-Atroaris, entretanto, este 
ataque e os seguintes constituíam uma ação de retaliação, em resposta às agressões 
sofridas e aos óbitos causados pelos invasores (kaminja), conforme os depoimentos 
abaixo, por ocasião da vistoria pericial:  

Wamé Viana: “Nosso grupo encontrou esse Apolinário [sobrevivente do ataque] 
nesse acampamento aqui [no Alalaú]. Dois funcionários da FUNAI. Ele esteve 
aqui, depois ele sumiu. Conta na história dele isso? Nós estávamos esperando 
alguém aparecer. Já tinha acontecido nossa história. É verdade! Já tinha 
matado nossa avó, pai. Aí que nós reagimos. Nossa liderança maior falou: ‘De 
graça ninguém morre! Vamos pra lá!’. Aí nós estávamos esperando. Me lembro 
bem, assim falaram, nós estávamos esperando o finado Gilberto [Pinto], que 
marcaram quem fez mal pros Kinja. Foi assim. Ninguém falava FUNAI, 
enxergava tudo junto...” 

Não identificado: “Já estava acontecendo, mataram pra cá, aí o pessoal matou 
quem estava viajando [subindo o Alalaú]” (NAWA, 21/08/2022). 

Em outubro de 1974, os Waimiris-Atroaris realizaram um duplo ataque, contra 
uma turma que subia o rio Alalaú e contra o posto Alalaú II, com seis servidores da 
FUNAI mortos (Evaristo Miquiles de Andrade, Faustino da Cruz Soares, João Dionizio 
do Norte, Luiz Braga Pereira, Odoncil Virginio dos Santos e Paulo Pereira Ramos), e 
dois sobreviventes (Adão Vasconcelos e Esmeraldo Miguel Neto). Por ocasião da 
vistoria pericial, Mario Parwe descreveu a estratégia que utilizaram: 

Parwe Mario: “Aqui, no posto Alalau II. Sem flecha, porque eles já perceberam 
que vai atacar. Todos eles se armaram com revolver na cinta. Reunia, está 
muito perigo. A gente não pode... Como vamos fazer? Vamos fazer de outro 
jeito. Com cacete. Kinja conversar: ‘Aquele que ficou no mato, eu vou ficar com 
ele’... Dois... Com espingarda. Evaristo, aquele que morreu por último. Esse aqui 
também. Combinaram isso. De manhã cedo, na hora do café. Estavam na 
cozinha. Kinja chegou sem nada. Quando eu vou chamar, uma palavra [senha], 
fica atento. Estavam lá, no rádio, a voz do Carvalho: Alalaú II, Alalaú II? 
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COAMA! O que é COAMA? Assim que aconteceu aqui. Faustino estava mexendo 
o açúcar no café. Estavam dentro. Entrou. Quando fala a palavra, aí começou o 
ataque. Um deles escapou, Adão. Outro tentou atravessar, a lança atravessou 
ele” (NAWA, 22/08/2022). 

Consternado, o sertanista Gilberto Pinto não encontrou qualquer explicação 
para a agressão dos Waimiris-Atroaris: 

“Não sabemos o que terá ocorrido a estes índios para tomarem tal atitude; por 
falta de brindes não terá sido, porque ainda não haviam feito suas trocas, e 
portanto não poderiam dizer que tenham escondido algum material que 
desejavam e eles tenham se aborrecido. Entre os servidores da FUNAI não havia 
nenhum que tenha estado lá antes e tenha tido problemas com eles, pois 
gostavam muito do Adão, Mario, Faustino, Odoncil, Dionisio e do Paulo, que 
eram bastante conhecidos de todos os índios da área (...). 

Agora, de repente ocorre este ataque onde perdemos gente experimentada 
como Dionisio, Odoncil, Faustino, Paulo e Luiz, além de todo o equipamento já 
relacionado e o que o sr. Dionisio levava nas canoas quando foi surpreendido 
pelo massacre” (Pinto, 1974i) 

E em 17 de novembro do mesmo ano, um ataque ao acampamento do 
empreiteiro André Nunes, a serviço do 6º BEC, no quilômetro 297 da estrada BR-174, 
com três trabalhadores mortos; um quarto conseguiu fugir e chegar às margens do rio 
Alalaú. A operação de resgate dos corpos, em adiantado estado de putrefação, contou 
com “a ajuda de helicópteros e aviões anfíbios” Segundo a nota do general Gentil 
Nogueira, do 2º Grupamento de Engenharia e Construção, o ataque foi “precedido da 
visita de quatro Atroaris na manhã do dia 13 ao acampamento, onde receberam de 
presente gêneros, retirando-se com demonstrações de satisfação” (Estado de São 
Paulo, edição de 20/11/1974; Jornal do Brasil, edição de 20/11/1974; edição de 
22/11/1974). 

E, em fins de dezembro daquele ano, mais um ataque, desta feita ao posto 
Abonari II, quando morreram o sertanista Gilberto Pinto e mais três membros da 
equipe (João Alves Monteiro, João Bosco Aguiar e Osvaldo de Souza Leal Filho), 
sobrevivendo Ivan Lima Ferreira: 

Wamé Viana: “Como já tinha acontecido [mortes entre os Kinja]. Eu vi isso, o 
pessoal estava atacando pra lá. Aqui, a aldeia central foi primeiro. Estava 
pensando no que ia fazer. Nós tínhamos conhecido esse kaminja que 
marcaram ele, o Gilberto [Pinto, ‘homem gordo’]. Aí liderança falou: ‘Gilberto 
que aparecer lá, pode atacar ele! Eu não quero ver ele vivo, porque parente 
morreu.’ Falaram assim, e atacaram lá, atacaram aqui. Isso que aconteceu. 
Primeiro, o [nosso] povo morrendo. Morreu aqui, na aldeia central, So’o Mydy. 
Aí nós fomos voltando...” (NAWA, 21/08/2022).  

No ataque ao posto Abonari, disseram os informantes ao antropólogo Baines, 
três guerreiros Waimiris-Atroaris foram baleados, dois morreram no local e o terceiro, 
posteriormente, na aldeia (Baines, 1991, p. 134). Neste e nos conflitos anteriores, de 
acordo com Apoena Meirelles, então coordenador da Frente de Atração, “houve 
baixas de ambos os lados”, algumas das quais ele apontou no relatório enviado ao 
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presidente da FUNAI: no posto Alalaú II, em outubro de 1974, “dois índios foram 
mortos e outros foram feridos”, sendo um dos mortos “um sobrinho do capitão 
Comprido”, o que “deixou os índios terrivelmente revoltados”; e no posto Abonari, em 
dezembro de 1974, “foram mortos dois índios, e um deles está enterrado no local onde 
tombou” (Meirelles, 1975). Estes fatos foram noticiados pelo jornalista Manoel Lima, 
no jornal Estado de São Paulo: 

“no ataque do dia 30 de dezembro passado, quando mataram o sertanista 
Gilberto Pinto, os índios tiveram duas baixas. Um dos cadáveres encontrado a 
uma distância de 300 metros do posto Abonari II, foi enterrado pela equipe de 
buscas do 6º Batalhão de Engenharia e Construção - BEC no local onde morreu, 
com duas balas de revólver disparadas pelo funcionário da FUNAI, Oswaldo de 
Souza” (Estado de São Paulo, edição de 17/08/1975). 

Por ocasião da vistoria pericial, Paulo Kabaha, morador da aldeia Awawyba, no 
alto rio Camanaú, fez os seguintes comentários sobre os conflitos na década de 1970: 

Paulo Kabaha: Morreram sim. No ataque do posto do Exército, onde Gilberto 
[Pinto] morreu, morreram sim dois dos Kinja. O nome de um deles era 
Sakraryba - ele era pai do Carlinhos. Ele morreu lá no Abonari, a tiros. O outro, 
não lembro o nome, era adulto, tinha filhos. Deixaram os corpos no local.  

Os kaminja enterraram eles no Abonari. Porque o pessoal deixou ele 
(escondido), cobrindo mato. Deixaram ele. Não sei como branco fez, não sei se 
queimou ou enterrou. Vimos o pessoal que escapou... Ele morreu de tiro, 
pegaram o corpo dele assim, mas morreu. Deixaram o corpo assim, levaram 
[carregaram] um pouco, mas não conseguiram e fugiram. O outro ficou pra 
trás, junto com Gilberto. Caiu lá mesmo, e deixaram. Eu não estava lá, eu ouvi 
história. Tomás [Temehe] estava, e um que mora lá na beira do rio também 
estava. Ele viu” (Sede do PWA, Manaus, 05/09/2022). 

Em 1983, Mario Parwe e Viana Wamé relataram ao antropólogo Stephen 
Baines (1991, p. 135-160) estes mesmos acontecimentos, justificando o ataque ao 
posto Abonari. Segundo eles, entretanto, “Comprido ficou com raiva” do sertanista 
Gilberto Pinto porque “trouxe doença”, e causou a morte de seus parentes. Para o 
antropólogo, em certa medida, tratava-se de uma “interpretação das mortes 
decorrentes de epidemias como atos de feitiçaria”, ou seja, como uma agressão por via 
xamânica ou mágica por membros de outro grupo local ou por estrangeiros. Todavia, 
pontuou Baines, eles também associavam o conceito de feitiço (maxi) a “veneno”, a 
“bomba” e a “bombardeio aéreo”: 

“Comprido queria matar Gilberto porque ele falou ‘Depois que aquele homem 
gordo entrou, morreu muita gente’. Achou que ele matou. Os velhos tinham 
medo de ‘branco’ porque ‘branco’ tnha matado nosso parente. Ele foi atrás de 
ferramenta e branco matou, panaty (no passado)... Quando aquele homem 
gordo entrou na nossa terra morreu muita gente. Morreu todos os velhos e só 
ficou Comprido. Aí Comprido ficou com raiva. Ele achava que era branco [o 
responsável]. Eu fui morar no posto primeiro. Não sabia que era FUNAI. Achava 
que era branco mesmo...” 
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“Tinha gente que veio aqui no posto, aqui na estrada, morreu tudo. Morreu 
minha mãe. Maxi, tipo veneno. Já faz tempo, já. Aqui não tinha estrada, não. 
Primeiro FUNAI abriu posto, aquela gente morreu, maxi, bomba (...). Não, não 
tem barulho, não. Kamtxa, veneno” (op. cit., p. 144-145). 

Para concluir, transcrevo a reflexão do antropólogo Rodrigo Folhes, a respeito 
do caráter aparentemente instável das relações entre os Waimiris-Atroaris e os 
kaminja - servidores da FUNAI, empregados do empreiteiro André Moreira Nunes e 
militares -, à época da construção da estrada BR-174, onde se alternavam gestos 
amistosos e hostilidades episódicas: 

“Tanto nos relatos dos primeiros contatos, descritos por Barbosa Rodrigues e 
Alípio Bandeira, quanto na descrição feita pelos Kinja, observo que partia deles 
a enunciação da troca. Eram eles a tomar a iniciativa de estabelecer o contato 
para realizar o escambo. A felicidade decorrente do sucesso da missão também 
revela uma situação interessante de ser pensada. Por que e por quais motivos 
esses instrumentos eram celebrados como conquista? E, mais ainda, por que 
por essa encenação ritual (cuja leitura à primeira vista pode ser considerada 
‘pacifica’)? Primeiro, é importante destacar que não se tratava de qualquer 
objeto de troca. O que se pretendia eram os objetos de metal. Como fora 
notado por todos os ‘primeiros pacificadores’ kaminja, não lhes interessavam 
brinquedos, missangas, instrumentos musicais e outras quinquilharias. Seu 
objeto de interesse eram os terçados, machados, anzóis, panelas, colher, garfo, 
faca, tudo que pudesse ser aproveitado em suas flechas, suas roças e na 
cozinha. Atendia, portanto, a homens e mulheres, não por seu uso meramente 
instrumental, mas à plenitude de sua vida sociocultural, que envolviam a 
reciprocidade das trocas entre genro e sogro, entre cunhados e irmãs. 

Os objetos obtidos do branco tinham, no entanto, uma origem desconhecida e 
era necessário cautela em sua aquisição (...). Os Kinja possuem, por exemplo, 
um relato em que dois personagens ficaram aleijados por conta de terem 
pegado, à revelia, muitas coisas dos brancos. O relato de Alípio Bandeira parece 
não ser exagerado, nesse sentido, quando afirmava que os índios não 
atacavam, em sentido figurado, as caixas onde estavam os objetos de troca; um 
após o outro escolhiam o que melhor lhes atendia. Havia, pois, uma conduta 
social kinja que amparava a troca e que está inscrita em suas principais 
histórias (...). 

Esses encontros com o objetivo de estabelecer trocas com os kaminja eram 
marcados por uma linha tênue que poderia descambar para um confronto 
direto. No caso da ação kinja, ela pautava-se basicamente por duas situações: 
1) oferecer ao inimigo a oportunidade da troca e de uma aliança que poderia 
ser passageira, ou não, a depender dos frutos por ela colhidos, sem confronto 
fatal; 2) ou, por algum desentendimento entre as partes. Nesse caso, poderia 
ser apenas uma reação a um comportamento indesejável, ou orientado para 
vingança decorrente de algum mal associado a esse inimigo que causou a 
morte de alguém da família ou do grupo de consanguíneos (...). Às vezes as 
duas coisas poderiam ainda se confundir” (Folhes, 2018, p. 154-158). 
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5.2. De acordo com os relatos dos indígenas mais velhos, como era a relação estabelecida 
entre os Waimiri-Atroari e os funcionários da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) que 
integravam a FAWA? 

 Como esclareci no subitem acima, à época os Waimiris-Atroaris classificavam 
os servidores da FUNAI, o pessoal do desmatamento e os militares igualmente como 
inimigos. Sobre isto, na História da construção da estrada, narrada por Dawna e 
Wanaby (2017), eles comentaram: “A verdade é que antigamente nosso povo não 
conhecia o nome da FUNAI. Não sabia quem era, se amigo ou inimigo”. Sobre as 
relações com os kaminja durante a construção da BR-174, Tomás Temehe disse: 

Tomás Temehe (e outros): “Não conhecia quem era FUNAI, quem eram os 
outros. Não importava pra ele [durante a construção da estrada]. Depois, 
quando tiveram curiosidade de saber, eles chegaram lá no posto. Quando 
chegou na FUNAI, a área já estava toda cercada pra não entrar. Cortamos a 
cerca do posto para passar, encontrou lá um pessoal estranho. Daí que 
começou a conhecer o nome FUNAI. Um deles indicou quem era esse FUNAI. 
Disseram: ‘Vá até a FUNAI, que vai receber!’ E aí que começou a conhecer a 
FUNAI. Lá no Abonari. Quem indicou FUNAI foi Valentim [então funcionário da 
FUNAI, da etnia Tukano]. Daí que conheceu nome FUNAI, e começou a entender 
o que é FUNAI. Quem é a favor e quem é contra. Daí que começou a entender 
sobre a BR-174. 

Os trabalhadores ficavam quietos, não mexiam com ninguém. Não reagiram. 
Percebiam, talvez, e paravam a estrada, pra não avançar.  

Eles pararam também. O próprio Exército ficava armado lá. Quando eles 
perceberam - os trabalhadores ficavam nesse canteiro, nesse acampamento no 
Abonari, eles perceberam que tinha um dono aqui, e eles pararam a obra 
primeiro. Eles não avançaram ainda. Depois, eles avançaram. O próprio Exército 
ficava no acampamento, armado, parado.  

Quando conheceu FUNAI, e o Exército ficava lá, um monte de Exército, a FUNAI 
alertava que não podia falar com eles [Exército], não podia fazer amizade [com 
os soldados], porque a qualquer momento eles podiam atacar. A FUNAI avisava, 
alertava, ‘Vem diretamente pra cá! Se mexer com eles, eles vão atacar’. A 
FUNAI ficava mais pra lá, já o Exército ficava no ponto do trabalho. A FUNAI 
ficava lá atrás, por isso desviava deles [os soldados]” (Tomás Temehe, 
depoimento por ocasião da vistoria pericial, 21/08/2022). 

De modo que, após a conclusão das obras da estrada, em 1977, as relações 
com os funcionários da FUNAI ganham novos significados. A partir da iniciativa de 
Wamé Viana, que se aproximou do posto Terraplanagem (atual Yawara) para aprender 
a língua dos kaminja e, assim, entender a “sociedade dos brancos” - a rigor, um 
arrojado projeto de investigação antropológica -, os Waimiris-Atroaris puderam 
discernir, com clareza, os contornos da divisão social que governava as categorias ali 
representadas - índios e brancos, funcionários e militares etc. (Baines, 1993, p. 6) -, 
bem como as suas atribuições e os seus objetivos específicos. Por ocasião da vistoria 
pericial, Wamé descreveu o seu estágio junto aos servidores da Frente de Atração: 
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Wamé Viana: “Depois que acalmou. Eu fui, voltei, escutei, pensei muito, porque 
pessoal está queimando sua aldeia. Ninguém vai ter mais aldeia? Eu estou 
contando a história. Todo mundo estava espalhado. Pensei, não tem mais 
aldeia, dentro do mato? Aí voltei aonde aconteceu, começou aqui, na aldeia 
desse aí. Cheguei até aqui [posto Terraplanagem]. Esse kaminja que fez nós 
espalhar assim. Aí eu vim. Morava perto do Iawara, não sei quantos 
quilômetros tinha uma aldeia lá. Morava ali. Depois vim perto do Iawara, pra 
ouvir esse homem branco, pertinho. O que está acontecendo, por que faz mal 
com nós? Queria saber o tipo de... Eu falei pro meu irmão [Mario Parwe], ‘Eu 
vou lá, e depois você continua a nossa luta! De atacar ele também.’ Aí eu vim, 
olhar, escutar, pra entender o que está fazendo com nós. Pra poder nosso povo 
voltar, ajeitar tudo. Isso que eu fiz. A minha história é essa. Aí comecei, cheguei 
no posto [Terraplanagem], aí tentei falar alguma coisa, pra aprender o 
português, é difícil pra gente entender, pra aprender rápido. Demorei quase um 
mês, tentando escutar, sentar mais perto do homem branco. Escutar mesmo. 
Quando ele me explicou tudo, aquilo que o Tomás [Temehe] estava falando de 
manhã: ‘Olha, esse aqui é a FUNAI, a farda é essa. A FUNAI protege indígena.’ 
Indígena pra mim, não sabia o que ele estava falando, o que era indígena... 
Depois, logo, na minha frente, eles ajuntaram branco de um lado e indígena do 
outro. E mostraram, esse aqui é indígena. Último, me botou bem na frente: 
‘Você é um índio! Aqui é FUNAI, homem branco!’ Aí fiquei entendendo. ‘Exército 
aqui, a farda é essa, a arma é essa’. Assim eu aprendi, pra poder voltar [e 
explicar] pra esses Kinja que estavam espalhados. Eu escutei assim. Está bom! 
Um Kinja, Tomás, veio ali para escolher a FUNAI, o que ele quer fazer, pra 
proteger indígena. Eu não acreditava. Será que protege mesmo? Não protege... 
Essa é a minha história. Falei pro Tomás, ‘Olha, está falando que a FUNAI é pra 
proteger indígena.’ Falei pra ele na língua. Ele entendeu bem, foi pra aldeia e 
falaram lá. Esse é o que eu conto o que eu fiz. A FUNAI, é... Aí que começou a 
[entender a] divisão: esse é o BEC; esse aqui é FUNAI; esse que é homem 
branco, de invasão de madeireiro, fazendeiro. Tudo isso expliquei pra ele, até 
ele entender. Aí começaram a voltar, de aldeia a aldeia. Assim que eu fiz. Até 
hoje. Quem nasce hoje já fica sabendo, todo mundo já sabe, qual é homem 
branco, qual é FUNAI, qual é Federal...” (NAWA, 21/08/2022). 

5.3. De acordo com os relatos dos indígenas mais velhos, como era a relação estabelecida 
entre os Waimiri-Atroari e os operários que trabalhavam na abertura da estrada? 

Como esclareci nos subitens acima, à época os Waimiris-Atroaris classificavam 
indistintamente os servidores da FUNAI, o pessoal do desmatamento e os militares - 
como um todo, eles eram vistos como kaminja, ou seja, inimigos. E, da mesma 
maneira, suas relações alternavam-se entre as trocas e gestos amistosos e as 
hostilidades esporádicas.  

Um dos episódios mais emblemáticos, a esse respeito, foi o ataque em 
novembro de 1974 ao acampamento dos empregados do empreiteiro André Nunes, 
no quilômetro 297 da estrada BR-174, quando três foram mortos e um quarto 
conseguiu fugir. Segundo a nota do general Gentil Nogueira, do 2º Grupamento de 
Engenharia de Construção, dias antes do ataque alguns Waimiris-Atroaris estiveram 
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no acampamento, “onde receberam de presente gêneros, retirando-se com 
demonstrações de satisfação” (Jornal do Brasil, edição de 20/11/1974). 

5.4. De acordo com os relatos dos indígenas mais velhos, como era a relação estabelecida 
entre os Waimiri-Atroari e os integrantes do Exército brasileiro? 

Como esclareci nos subitens acima, à época os Waimiris-Atroaris classificavam 
indistintamente os servidores da FUNAI, o pessoal do desmatamento e os militares - 
como um todo, eram vistos como kaminja, ou seja, inimigos. Segundo Carmen do Vale 
(2002, p. 35), entretanto, as relações entre funcionários da FUNAI e Exército 
mantiveram-se tensas durante o período das obras, isto porque o Exército, muitas 
vezes, não cumpria as normas de conduta estabelecidas pela FUNAI, e “conduzia as 
operações de engenharia segundo seus critérios”. Aos olhos dos Waimiris-Atroaris, 
todavia, a dissonância institucional apresentava-se, antes de tudo, através do uso 
ostensivo de armamentos pelos militares: 

“A obra da estrada passou bem do lado de um dos nossos roçados e destruiu a 
plantação que existia. Tinha muita plantação de mandioca naquele roçado. 
Naquele tempo antigo, a destruição e a passagem da estrada dentro da terra 
dos Kinja não foi indenizado; os Kinja não ganharam nada com isso. Ao 
contrário, só causou sofrimento, perseguição e doença contagiosa que dizimou 
a antiga aldeia Iawara. Os inimigos eram poderosos. Não tivemos condições de 
atacar naquele momento. Não queríamos perder a vida contra aqueles homens 
do Exército. Eram numerosos e armados de metralhadoras, granadas, canhões 
e revolveres. Não tinha jeito... Por isso que sempre explico aos Kinja jovens que 
querem se tornar guerreiros, defensores. Não é para qualquer um! É a parte 
mais difícil e arriscada da vida - disse Dawna. Mas mesmo assim, os Kinja 
resistiram com coragem, não tiveram medo, permaneceram firmes enquanto 
eles davam tiros e apontavam as armas. Ficávamos quietos e pacientes. Os 
Kinja ficaram atentos, para não causar um ataque feito doido. Não tinha jeito 
de impedir a construção da estrada, a estrada já estava adiantada. Não 
gostamos daquele desmatamento que a estrada causava, tínhamos raiva da 
tropa do Exército armado. Pensávamos em atacar: ‘Se flechar um deles, a 
vingança cai em cima de nós.’ Era difícil começar um ataque. E não 
entendíamos o português na época para dialogar uma negociação. Os 
estranhos ameaçavam e apontavam as armas contra nós. Os inimigos eram 
fortemente armados. Por isso decidimos não atacar, mas aguardar que eles 
atacassem e reagir. Assim era nossa ideia” (História da construção da estrada, 
de Dawna Elzo e Wanaby Raimundo, 2017, tradução de Orlando Iarymaky; 
texto conferido e revisado por ocasião da vistoria pericial, NAWA, 22/08/2022). 

 Concluídas as obras da estrada BR-174, todavia, permaneceram nas mãos dos 
militares do 6º BEC o monitoramento, o controle do fluxo e os serviços de conservação 
no interior das terras indígenas, como assinalou o perito Carlos Marinho Cirino no 
laudo antropológico requerido no Processo 2004.42.00.001036-7 - Justiça Federal, 
Seção Judiciária de Roraima - Primeira Vara, que examinou o uso da cancela e o 
fechamento da estrada no período noturno: 
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“As ações militares contra o grupo e as doenças transmitidas pelos construtores 
da rodovia (gripe, sarampo e outras) reduziam [reduziram] de forma substancial 
sua população. Não obstante essa redução, os Waimiri Atroari resistiam 
[resistiram] às ações militares e como já demonstramos em outras seções do 
laudo, um exemplo incontestável de genocídio contra um grupo étnico na 
história desse país. 

Durante e após a construção da rodovia, o 6º BEC passou a monitorar o trecho 
da BR-174 incidente na reserva Waimiri Atroari, em razão dos conflitos já 
aventados. Os militares, na forma de comboio, acompanhavam os veículos que 
cruzavam o trecho da BR. O próprio Exército decidiu pelo fechamento da 
rodovia durante o período da noite e durante o dia exigia a identificação dos 
veículos e dos passageiros. O Exército fechava as barreiras instaladas nos locais 
conhecidos como Abonari, no Estado do Amazonas e Jundiá, no então Território 
de Roraima (ao sul e ao norte da TI Waimiri Atroari). Tal procedimento foi 
realizado pelo Exército até agosto de 1997, a partir daí, a responsabilidade do 
bloqueio ficcou a cargo dos índios e funcionários do Programa Waimiri Atroari” 
(Cirino, 2012, p. 96-97). 

 O antropólogo Alceu Cotia Mariz, do DGO/FUNAI, numa rápida viagem à 
Reserva Waimiri Atroari em 1977, trouxe estes apontamentos a respeito da 
insatisfação dos Waimiris-Atroaris com os destacamentos militares ali instalados: 

“Dentre todas as categorias de elementos humanos alienígenas, os mais 
temidos e indesejáveis pelos índios são os militares, devido às invencíveis armas 
que possuem. Eles conhecem bem o efeito mortal de uma metralhadora ou fuzil 
(...), e hoje, os índios enxergam nos soldados do BEC os mesmos ‘peruanos 
marupá’ dos outros tempos, e pude ver pessoalmente como os transfiguram ao 
vê-los: calam-se, tremem e afastam-se. É inegável que a presença do BEC tem 
garantido mais segurança para os trabalhadores da estrada” (Mariz, 1977). 

A opinião negativa dos Waimiris-Atroaris sobre o Exército e seus componentes, 
convém notar, não se alterou nas décadas seguintes, como observou o antropólogo 
Marcio Ferreira da Silva (2009, p. 46, nota 10) em sua pesquisa de campo: as “marcas 
adquiridas durante o proceso de pacificação são até hoje [1987] frequentes entre os 
Waimiri-Atroari”. Em várias ocasiões, com efeito, eles expressaram sua contrariedade 
com a presença dos militares na Terra Indígena - por exemplo, quando protestaram 
contra a proposta de asfaltamento da rodovia sob a responsabilidade do 6º BEC, como 
informaram José Porfírio Carvalho, conselheiro, e Marcílio de Sousa Cavalcante, 
gerente do Programa Waimiri Atroari, ao presidente da FUNAI em junho de 1996: 

“Os Waimiri Atroari insistiram de que a presença do BEC, dentro de suas terras 
continuaria a ser um problema, pois além das marcas históricas lamentáveis da 
presença dos militares no processo de construção [da estrada BR-174], quando 
houveram conflitos com grandes baixas junto a comunidade Waimiri Atroari, 
desde aquela época até os dias de hoje o BEC continuou com uma postura 
autoritária, desconsiderando as normas de proibição de caça e pesca dentro das 
terras indígenas e no relacionamento com os índios. A presença constante de 
soldados armados circulando dentro das terras indígenas, mesmo realizando 



83 

 

serviços de manutenção da estrada, tem, segundo os índios, sido visto como 
uma ameaça constante à segurança da comunidade. 

No ano passado o Capitão Ribeiro, do BEC, chegou a fazer uma ameaça de 
mandar 150 homens armados para dentro da área para garantir o 
asfaltamento da estrada e enfrentar os Waimiri Atroari.  

Agora mesmo, os índios contaram que quando passaram de uma aldeia para 
outra, grupos de índios que se destinavam a uma festa que estava sendo 
realizada na aldeia Munawa, as mulheres e crianças ficaram apavoradas pela 
presença de soldados fardados realizando trabalho de manutenção da estrada. 

Explicamos da dificuldade legal que a FUNAI e o Ministério Público tem para 
exigir a saída do BEC do serviço de asfaltamento, mas acenamos da 
possibilidade de que tanto a FUNAI como o Ministério Público de exigir do BEC 
que cumpra as normas de proteção ambiental exigida por eles Waimiri Atroari 
para a realização dos trabalhos. 

Os Waimiri Atroari demonstraram não acreditar que o BEC venha a atender as 
exigências feita por eles de não caçar, não pescar, não andar ostensivamente 
armado dentro da área, não derrubar árvores inultimente, não derramar óleos 
dentro dos seus rios etc.  

Retrucamos que a FUNAI e o próprio Ministério poderiam buscar entendimentos 
com o Exército para que os Waimiri Atroari sejam respeitados.  

Os Waimiri Atroari também perguntaram se realizado o asfaltamento entre o 
rio Abonari e o Alalaú, o Exército iria embora de uma vez e se o acampamento 
deles que fica nas proximidades da área indígena também iria ser desativado” 
(Carvalho & Cavalcante, 1996). 

5.5 De acordo com os dados etnográficos e documentais, é possível dizer que havia 
indígenas de outras etnias que trabalhavam na abertura da estrada ou na FAWA? 

Segundo Stephen Baines (1991, p. 254; 1993, p. 8), a equipe de funcionários da 
Frente de Atração Waimiri-Atroari, majoritariamente, foi constituída de indígenas de 
diversas etnias. Documentos oficiais da FUNAI, para o ano de 1979, por exemplo, 
revelam que, de um total de 95 servidores lotados na FAWA, 68 eram “provenientes 
de várias áreas indígenas aculturadas”: 29 do alto rio Negro, 29 do baixo Amazonas (a 
maioria Sateré-Mawé e alguns Mundurukus), 3 do rio Purus e sete de outras áreas. Em 
julho de 1983, estavam ali lotados 59 indígenas, enquanto a população Waimiri-
Atroari alcançava tão-somente 332 indivíduos, conforme o censo realizado pelo 
antropólogo. 

Já para o ano de 1984, o número de servidores indígenas lotados na FAWA 
reduziu-se a 35 (dos quais 6 estavam no Nawa, 3 no posto Terraplanagem, 7 no posto 
Abonari, 5 no posto Jundiá, 5 no posto Alalaú e 9 no posto Camanaú), conforme a 
relação elaborada pelo delegado substituto da 1ª Delegacia Regional, Sebastião 
Amâncio da Costa (1984). 

Quanto a indígenas eventualmente empregados na abertura da estrada BR-
174, não há informações disponíveis.  
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5.6. Em caso afirmativo, é possível dizer, com base em dados etnográficos e documentais, 
qual o motivo do emprego de indígenas de outras etnias na abertura da rodovia? 

Como esclareci no subitem acima, não foram encontradas informações acerca 
de indígenas eventualmente empregados na abertura da estrada BR-174.  

Quanto ao recrutamento de “índios funcionários”, ou “funcionários índios”, 
como eram designados na FAWA, para serviços braçais em expedições ou postos de 
atração e sedentarização de outros grupos indígenas, na opinião do antropólogo 
Stephen Baines (1993c), seria uma prática corrente desde os tempos do SPI, cujas 
raízes históricas remontariam à política colonial dos “descimentos”.  

Para Baines (1993c), cuja pesquisa de campo se estendeu de 1982 a 1985, ao 
colocar uma “minoria de funcionários ‘civilizados’ em cargos de chefia aos quais estava 
subordinado um grande contingente de servidores ‘índios’ como braçais”, a política de 
recursos humanos da FUNAI patrocinava um acirramento da oposição 
“índio”/”branco” na Frente de Atração, dando ensejo a manipulações de toda ordem: 

“Durante os períodos em que estive na área (...), havia uma tensão constante 
entre chefes de posto ‘brancos’ e servidores auxiliares ‘índios’, muitos destes 
agindo em conjunto para tentar expulsar aqueles, com o objetivo de ganhar os 
cargos de chefia. Apelavam, freqüentemente, para a identidade genérica de 
‘índio’, valorizada num discurso indigenista (...), travando intimidade com os 
Waimiri-Atroari para instigá-los a rejeitar os chefes brancos e solicitar ao 
coordenador da FAWA sua própria nomeação. Nessa estratégia, apropriavam-
se, também, da visão pejorativa que os Waimiri-Atroari guardavam a respeito 
de kaminja (os outros) para se incluírem com os Waimiri-Atroari na categoria 
kinja (gente), redefinindo esta palavra como ‘índio’ genérico, embora sua 
dominação sobre os Waimiri-Atroari na função de servidores da FUNAI seguisse 
os mesmos padrões dos funcionários brancos” (op. cit., p. 8-9). 

QUESITO 6. De acordo com os Waimiri-Atroari que presenciaram a construção da BR-174, o 
que eles sentiram diante da abertura da rodovia e o que aquele empreendimento significou 
para eles naquele momento? 

 A estrada foi construída inteiramente à revelia da vontade expressa dos 
Waimiris-Atroaris, ignorando seus direitos fundamentais e ameaçando a sua 
sobrevivência física e cultural. Incapazes de impedir que seu território fosse rasgado 
pelo “caminho grande”, de que falavam os sertanistas da FUNAI, eles se sentiram 
desrespeitados, consternados por doenças e óbitos massivos e, sobretudo, temerosos 
de seu futuro. De maneira sucinta, na História da construção da estrada (Anexo 13 da 
petição inicial), os anciãos Dawna e Wanaby, testemunhas oculares dos eventos ali 
narrados, reconstituem os sentimentos de que foram tomados diante do avanço das 
obras e as reações desesperadas que então esboçaram: 

“A construção da estrada cortou o caminho que nós usávamos para andar de 
aldeia para aldeia e para caçar. A construção de estrada não teve respeito com 
nosso povo e com nossa terra. Disse Dawna - ‘Até hoje a gente lembra do 
sofrimento enraizado e semeado, do conflito durante a abertura da estrada 
dentro da nossa terra’. Antes das máquinas grandes (tratores) destruírem e 
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rasgarem, a picada seguia na frente feito derrubada de roçado. Seguia longe 
cada passo, um atrás do outro. Após um tempo escutamos um barulho estranho 
que não conhecíamos. Na aldeia os Kinja escutavam o barulho, a zoada de 
muitos tratores que vinham se aproximando da antiga aldeia Iawara. Eles 
diziam - ‘E agora!? Dessa vez estão abrindo com tratores!’ O trabalho de 
abertura da picada estava acelerado. A abertura iria atingir nossa aldeia, todos 
ficamos preocupados, sem saber o que fazer. 

Durante a obra trabalhavam dia e noite. Estava próxima de nossa antiga aldeia 
Iawara, já se ouvia o barulho dos tratores chegando. Logo a estrada apareceu e 
rasgou nossa floresta, antes intocável e verde. Não tínhamos como impedir o 
desmatamento da estrada, seguia cada vez mais adiante. A estrada passou 
bem próximo de nós de graça. Não tivemos escolha. Não tínhamos como 
impedir. Dawna disse - ‘Por isso sempre digo, que ninguém sabia direito para 
que servia a estrada e não tínhamos nenhuma ideia para lutar e defender o 
direito da terra’. Naquela hora éramos poucos guerreiros e não dávamos conta 
para fazer um ataque contra numerosos inimigos (...). 

Antes do início da construção da estrada, como expliquei no início da história, 
vivíamos despreocupados e andávamos na trilha sem medo, de uma aldeia para 
outra. Quando a estrada passou, sentimos que ela acabou com a paz e a 
liberdade de nossa população, e a população diminuiu. E trouxe doenças 
contagiosas como sarampo. Também fomos envenenados de maxi durante a 
noite. O inimigo se aproximava no escuro. De dia parecia tudo normal. Quando 
anoitecia, escutávamos o barulho de tiros de espingardas. Não sabíamos de 
onde vinha o tiro. Sentíamos muito medo. Resolvemos ir até o local da 
construção da estrada. Lá encontramos uma coisa muita grande e estranha (o 
que conhecemos hoje como trator) estava parado na clareira de piçarra. Com 
raiva decidimos amarrar o trator com cipó para não continuar a estrada. Os 
Kinja disseram - ‘Amarrem-no! Não podemos deixar que ele continue destruindo 
nossa terra.’ Achavam que era único trator. Aquele trator estava parado, 
parecia estar descansando. Também quebramos os dois faróis. Amarramos nos 
pneus e no volante. Mas no outro dia, ele tinha ido embora para trabalhar. Hoje 
eu sei onde fica o tanque de diesel - ‘Puxa! Se a gente soubesse que tinha o 
diesel nele, já tínhamos tocado fogo nele. Teríamos dito - Queime tudo!’” 
(História da construção da estrada, de Dawna Elzo e Wanaby Raimundo, 2017, 
tradução de Orlando Iarymaky; texto conferido e revisado por ocasião da 
vistoria pericial, NAWA, 22/08/2022). 

6.1. De que forma os Waimiri-Atroari avaliam a atuação dos agentes do Estado (FUNAI e 
Exército) durante a construção da BR-174? 

De modo geral, a ação combinada dos agentes do Estado brasileiro, no 
propósito inflexível de construir a estrada Manaus-Caracaraí, representou para os 
Waimiris-Atroaris uma invasão inédita de seu território, por meio de um aparato 
técnico e bélico sem precedentes e uma estratégia de “guerra de ocupação” ali 
instaurada. Por sua vez, os recursos e as medidas paliativas acionados pela FUNAI, sob 
todos os aspectos, mostraram-se acanhados e ineficazes, seja para resguardá-los das 
agressões e epidemias ou, até mesmo, para garantir a integridade de seu território.  
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Entrevistados no primeiro episódio do documentário “Amazônia Adentro”, 
produzido e dirigido pelos jornalistas Edilson Martins e Bruno Martins e veiculado pela 
TV Brasil em 19/09/2011 (vídeo: Martins, 2011), Mário Parwe e Wamé Viana assim se 
manifestaram sobre a participação danosa da FUNAI e do Exército, quando da 
construção da BR-174:  

“Mário Parwe: Antes dessa BR foi muito violento. Naquela época; subia 
seringueiro, garimpeiro, castanheiro e tartarugueiro que atacavam nossos 
parentes, nossos pais. Morria muito. Quando chegou essa BR piorou mais. Aí 
que morreu uma aldeia aqui na estrada. Impacto foi muito grande. Essa BR veio 
com muita força, com doença, com sarampo, com malária. Diminuiu nossa 
população. 

Edilson Martins: Quem mais matou índio na época da BR? 

Mário Parwe: Nós acreditamos que era pessoal do Exército (...). O português era 
muito difícil naquela época, pra se comunicar. Por isso que a gente confundia 
muito com inimigo ou amigo. Pra nós era geral. Por isso que meus pais, meus 
bisavôs atacavam, junto com FUNAI, junto com Exército, junto com posseiro, 
junto com garimpeiro, com seringueiro. Assim que duvidava, não tem como 
você acreditar, porque você não conhece. Por isso que nós botávamos junto. E 
atacava assim mesmo. Pronto! 

Wamé Viana: Foi assim, tipo bomba, lá na aldeia. Índio que estava na aldeia 
não escapou ninguém. Ele veio no avião, e de repente esquentou tudinho. Aí 
morreu muito índio Waimiri-Atroari (...). Foi muita maldade na construção da 
BR-174. Veio muita gente, pessoal armado, casa do Exército. Isso eu já vi! Me 
lembro bem, tinha um avião assim, cor de folha, alguma coisa por baixo. Só 
isso. Passou isso aí, morria rapidinho a pessoa. Isso aí que nós vimos!” 

Mesmo com a inauguração da estrada, em 1977, o quadro de ameaças e 
abusos por militares e funcionários não se dissolveu, talvez estimulados pela 
superioridade numérica e pelos armamentos que então portavam - como neste 
episódio narrado pelos participantes da vistoria pericial: 

Dawna (diálogo e falas sobrepostas; trad. Gerôncio): “Quero contar uma 
história sobre o Exército. Vinham [Wanaby, Nene, Dawna, Bornaldo e outros] na 
estrada para fazer troca. Pegou o caminhão da FUNAI. O Exército pensou que os 
Kinja iam atacar eles lá. Vínhamos no caminhão e o Exército cercou. Vieram 
agredindo. Nene queria fazer troca com o Exército, e ofereceu banana, pupunha 
e mamão. O [soldado] pisou no mamão dele. Ficou ruim pra KInja, e uns 
fugiram. Eu (Dawna) permaneci em cima do caminhão. E prenderam Tomás 
Kynetxiri no carro pequeno deles, ficou preso uns 20 a 40 minutos. Seguraram 
ele. E apontaram arma pra nós, todos do Exército apontaram armas pra eles, 
como fosse agredindo. Sorte deles, tinha um funcionário da FUNAI chamado 
Sabá [Sebastião Firmo], ele pediu pra acalmar o Exército, pra abaixar as armas. 
Ele [Kinja] ficou de pé apontando a arma [flecha] pra eles, ele pensou que o 
Exército fosse começar a atirar. Como eles não começaram, ele não quis atirar, 
ficou um tempão esperando... Não começaram a atirar” (NAWA, 21/08/2022). 
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Parwe Mario: “Antes, o pessoal do Exército costumava pescar e caçar aqui 
dentro, nesse tempo. Nós não aceitávamos não. No tempo da construção, os 
trabalhadores braçais e o Exército mesmo, em cima do caminhão, caçavam 
muito. Matava veado, matava veado que estava na beira, e embarcava no 
caminhão. Não sei o que fazia, se vendia essa carne. Muito, muito, caçavam. 
Levou muitos anos pra melhorar. Quando nós tomamos esse Projeto, quando 
assentamos bem nome de Programa Waimiri Atroari aqui mesmo na sede da 
FUNAI. Isso aqui [sede do NAWA] era quartel, aqui era cercado tudinho de 
arame farpado, pro índio não entrar pra cá. Arame elétrico, quem tocava dava 
choque. Tinha uma guarita bem aqui na descida, com soldado do Exército, 
esperando. Até terminar isso...” (NAWA, 22/08/2022). 

6.2. Qual postura foi adotada pelos Waimiri-Atroari diante da invasão de seu território 
tradicional na época da abertura da rodovia? 

De acordo com o antropólogo Carlos Moreira Neto (1975, p. 4), até meados 
dos anos 1970 “dois padrões de comportamento” bastante distintos demarcavam as 
relações entre os Waimiris-Atroaris e a sociedade regional: “quase sempre pacífico” 
quando fora do “território tribal”, e “invariavelmente tenso e hostil” no seu interior. 
De modo que, ao constatar que o “caminho grande”, de que falavam os sertanistas da 
FUNAI, atravessaria de sul a norte o seu território, os Waimiris-Atroaris reagiram 
ostensivamente - sobretudo nos anos de 1973 e 1974, erguendo paliçadas em torno 
de suas aldeias, amarrando tratores e saqueando postos e acampamentos:  

“Antes do início da construção da estrada, como expliquei no início da história, 
vivíamos despreocupados e andávamos na trilha sem medo, de uma aldeia para 
outra. Quando a estrada passou, sentimos que ela acabou com a paz e a 
liberdade de nossa população, e a população diminuiu. E trouxe doenças 
contagiosas como sarampo. Também fomos envenenados de maxi durante a 
noite (...). Sentíamos muito medo. Resolvemos ir até o local da construção da 
estrada. Lá encontramos uma coisa muita grande e estranha (o que 
conhecemos hoje como trator) estava parado na clareira de piçarra. Com raiva 
decidimos amarrar o trator com cipó para não continuar a estrada. Os Kinja 
disseram - ‘Amarrem-no! Não podemos deixar que ele continue destruindo 
nossa terra.’ Achavam que era único trator. Aquele trator estava parado, 
parecia estar descansando. Também quebramos os dois faróis. Amarramos nos 
pneus e no volante. Mas no outro dia, ele tinha ido embora para trabalhar” 
(História da construção da estrada, de Dawna Elson e Wanaby Raimundo, 2017, 
tradução de Orlando Iarymaky; texto conferido e revisado por ocasião da 
vistoria pericial, NAWA, 22/08/2022) 

Quanto aos ataques aos postos da FUNAI e acampamentos de trabalhadores 
do desmatamento, já assinalados no Quesito 5.1 acima, destacam-se: em janeiro de 
1973, o ataque ao Posto Alalaú II; em outubro de 1974, um duplo ataque, contra uma 
turma de servidores que subia o rio Alalaú e, logo após, contra o posto Alalaú II; e em 
novembro do mesmo ano, o ataque a um acampamento do empreiteiro André Nunes, 
no quilômetro 297 da estrada BR-174; e em fins de dezembro do mesmo ano, o 
ataque ao posto Abonari II, onde morreu o sertanista Gilberto Pinto. 
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De acordo com as explicações que prestaram os Waimiris-Atroaris, por ocasião 
da vistoria pericial, os ataques aos postos e acampamentos representavam uma 
retaliação, uma resposta às agressões já sofridas e aos óbitos causados pelos invasores 
(kaminja) - temas que serão tratados nos Quesitos abaixo. Em seguida, temendo novas 
violências, os remanescentes dispersaram-se em pequenos grupos, distanciando-se 
temporariamente do eixo da estrada e dos rios maiores: 

Não identificado: “Refugiaram no alto Alalaú, nas cabeceiras. O pessoal do 
Camanaú ficou pra lá. Abonari ficou mais pra dentro. Fizeram novas aldeias, 
tudo de novo tem que fazer. Mas não foram muito longe, porque tinha inimigo 
cercando a área toda. Não tinha como fugir muito longe. Espalharam em 
poucas famílias, fizeram aldeias menores. O Exército surgiu, outros fugiram. 
Dividiram [grupos] de 2 a 3 famílias, fizeram maloquinha. De 20 a 40 malocas 
menores.” 

Não identificado: “Decidiu [ficar longe da estrada]. Ficou pouca população, 
entenderam que não iam conseguir barrar. Não tinha uma equipe que ia ajudar 
eles. Como perceberam isso, começaram a dividir, pra se esconder. Não fazia 
casa pra se mostrar, fazia tipo uma cabana, debaixo das árvores, pra se 
esconder.” 

Germano: “Txamyry [ancião] mais velho fala que tinha muitos grupos de Kinja. 
Como aconteceu essa matança durante a construção da BR-174, 
desapareceram cinco etnias que eram outros grupos, além dos Waimiri-Atroari, 
que moravam aqui. Faziam festas junto. Na história diz que eles 
desapareceram, não se sabe pra onde. Existia aquele povo, só por nome a gente 
conhece. Diz na história que eles não aguentavam ver mais essa guerra, não sei 
pra onde foram se esconder, nunca mais encontraram.  

Nas aldeias menores ainda não fizeram roça, tinha medo. Pegava o que tinha 
no roçado antigo da aldeia antiga, pegava escondido. Pegava para 
alimentação. Mandioca, banana, cana, e levava pro abrigo deles” (NAWA, 
21/08/2022). 

 Cerca de dois anos depois, entre 1977 e 1978, apreensivos com a sobrevivência 
e o futuro de seu povo, alguns líderes Waimiris-Atroaris tomaram a decisão de 
impulsionar uma nova estratégia com relação aos kaminja invasores, o que levou 
Wame e seus irmãos a se aproximar do posto Terraplanagem, onde passaram a residir; 
como explicam Dawna e Wanaby, na História da construção da estrada: 

“Então eu, Dawna, falei naquele tempo em reunião com Parwe e o Wame, 
meus irmãos - ‘Já chega! Esquece o passado! Com essa presença da estrada, 
hoje talvez ela seja boa de andar, melhor do que antes, quando caçávamos no 
caminho anterior era pior. Tentaremos conviver com essa nova vida, andar para 
a caçada. Tentaremos sobreviver assim mesmo.’ Naquela época sofríamos ao 
andar pela estrada. A sorte que naquele tempo nossos pés não doíam. Hoje em 
dia sinto os pés doerem quando piso na estrada. 

Depois de tanto tempo sofrendo na área da estrada, reunimos e discutimos a 
ideia de aprender a cultura do homem branco. Pensamos muito em continuar os 
ataques, em reagir. Não conseguimos parar a estrada; não dávamos conta de 
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fazer guerra. Não era justo, porque só restavam poucos guerreiros. Muitos 
morreram. Decidimos começar uma nova luta, diferente do passado. Acabou a 
guerra. Passou a estrada.  

Para sobreviver, resolvemos nos aproximar do posto [Terraplanagem] e 
aprender a cultura do homem branco. Vamos nos aproximar e tentar levar a 
vida no meio dos homens brancos. Não temos outra escolha, vamos tentar 
morar junto com eles. Não temos condição de fazer ataque como antigamente. 
Não tem como vencer os inimigos tão numerosos. Vamos tentar sobreviver 
próximo, ou junto com os funcionários da FUNAI... Para sobrevivermos e 
evitarmos conflitos e extermínio do nosso povo. Assim, Parwe, Wame e eu 
decidimos, de sobreviver” (Dawna Elson e Wanaby Raimundo, 2017, tradução 
de Orlando Iarymaky; texto conferido e revisado por ocasião da vistoria pericial, 
NAWA, 22/08/2022). 

QUESITO 7. Segundo a Petição Inicial, “a construção [da BR-174] representou um 
deslocamento permanente dos índios por toda a sua extensão, porquanto implicou a 
remoção de aldeias e a limitação de áreas de deambulação e convívio” (fl.106). De acordo 
com essas informações e tomando como base a memória coletiva e os relatos dos indígenas 
mais velhos, responda: 

7.1. Quantas aldeias Waimiri-Atroari foram removidas durante a construção da BR-174? Se 
possível, especifique quais. 

7.2. Quantos indígenas foram deslocados? 

7.3. Quais foram os impactos objetivos e subjetivos desses ataques para os Waimiri-Atroari? 

Pareceu-me conveniente reunir aqui este Quesito e seus subitens, para uma 
resposta didática e mais abrangente. 

O projeto de uma estrada entre a região do baixo rio Negro e os campos de 
Roraima, para solucionar o problema do translado fluvial pelo rio Branco no período 
da vazante, vem de longa data. Desde meados do século XX, ao menos, a iniciativa 
contou com a colaboração estreita do SPI e, a partir de 1967, da FUNAI. Em 1955, por 
exemplo, o diretor do SPI Lourival da Mota Cabral solicitou ao comandante do 
Transporte Aéreo um “voo especial” para o engenheiro Benjamin Rondon, filho do 
general Rondon, cuja missão era “localizar as malocas” dos “bravios índios Jauaperis, 
no alto rio Alalahú”, de modo a contornar eventuais dificuldades na “realização da 
estrada de rodagem” ligando Manaus ao então Território de Rio Branco (Cabral, 1955).  

Em 1958, com o mesmo intuito, a Inspetoria Regional do Amazonas obrigou-se 
a retomar os trabalhos de atração e pacificação dos Waimiris-Atroaris, em virtude da 
deliberação do governo estadual de iniciar a construção da estrada a partir de 
Manaus. Afirmou o inspetor Tubal Fialho Vianna, no relatório da Inspetoria para o 
exercício de 1957: 

“Independente das dotações da SPVEA, esta chefia irá, com indispensável 
prestigioso apôio dessa Diretoria [do SPI], promover a reabertura do PIA Irmãos 
Bríglia [no rio Camanaú], providencia que se impos urgentemente, diante da 
perspectiva de sérios sacrifícios às expedições construtoras da rodovia Manaus - 
Rio Branco, já em construção. O retardamento dessa medida acarretará 
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fatalmente perdas de vidas, porquanto é sabida a hostilidade dos Vaimirís e, 
nessa hipótese, o SPI será seriamente comprometido pela ausência de sua 
ação” (Vianna, 1958, apud Monte, 1992, p. 137). 

Quase uma década depois, o assunto foi retomado pelo então delegado da 
Inspetoria Gilberto Pinto. Após uma viagem ao posto Camanaú, ele propõe a 
instalação de mais postos e subpostos espalhados pela região: 

“De alguns anos a esta parte, esta administração [SPI/IR-1] vem se 
preocupando com a sorte dêsses índios (Waimirís e Atroarís), bem como, a 
própria sorte do pessoal que futuramente trabalhará na estrada que ligará 
Manaus a Caracaraí, no Território Federal de Roraima, que atravessará o 
território dos temíveis Waimirís, atingindo, entre outros pontos, a famosa 
cachoeira ‘Criminosa’, em cujas imediações estão fixadas as diversas tribos 
Waimirís e Atroarís que, certamente, investirão contra os que consideram 
invasores de seus domínios” (Pinto, 1967). 

No ano seguinte, com autorização da FUNAI e apoio do Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado do Amazonas (DER-AM), o padre Giovanni Calleri da 
Prelazia de Roraima elaborou um “projeto de trabalho” para a pacificação dos 
Waimiris-Atroaris - segundo a Prelazia, “uma decidida tentativa de solução do 
espinhoso problema indígena que torna árdua a realização de um extraordinário 
projeto a favor de nossa Amazônia e de todo o Brasil: a BR-174” (Prelazia de Roraima, 
1968). Seu objetivo principal era afastá-los “da área total do movimento, presente e 
futuro da BR-174”, num “raio mínimo de 120 km., equivalente a 150 km de caminho 
com 6 dias para percorrê-los”, e, por meio de expedições e técnicas de persuasão, 
conduzi-los a uma “zona estrategicamente escolhida”, um “centro de aldeamento” nas 
cabeceiras do rio Alalaú. Em fins de outubro de 1968, tragicamente, a expedição 
preparatória do padre Calleri seria massacrada pelos Waimiris-Atroaris na região do 
rio Abonari.  

Após este grave incidente, as obras da estrada só foram retomadas anos 
depois, sob os auspícios de um convênio entre o Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem (DNER) e o Ministério do Exército, que designou o 6º Batalhão de 
Engenharia de Construção (BEC) para sua execução (Figueiredo et alii, 2014, p. 151-
152). E, por sua vez, a FUNAI retornou ao sertanista Gilberto Pinto a coordenação dos 
trabalhos junto aos Waimiris-Atroaris. Ao mesmo tempo, o delegado regional da 
FUNAI José Alves Cavalcante (1971) propôs um “plano de atração”, com os seguintes 
objetivos: 

“1. Além da atração, em si, ocorre a necessidade do afastamento das malocas 
que se encontram na faixa de influência da rodovia. 

2. Isto implica a separação das tribos, ficando os Uaimiri a oeste e os Atroari a 
leste da citada faixa, o que, além da dificuldade de convencer os índios a 
aceitarem transferência, exige um trabalho assás delicado sôbre a politica 
intertribal, que poderá resultar na reunificação das malocas Atroari. 

3. Deve-se creditar à divisão dos Atroarí o equilíbrio de diversas pequenas 
tribos, arredias e tecnologicamente mais primitivas, que habitam as partes 
altas dos vales do Jatapu e Uatumã. 
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4. Vê-se que a complexidade dos trabalhos de atração previstos nêste plano 
indica a necessidade de uma atuação que abranja tôda a área das duas tribos e 
tenha caráter permanente” (Cavalcante, FUNAI/IR-1, 1971). 

 Semelhante aos planos anteriores, face à decisão governamental de construir a 
estrada pelo território indígena, coube assim à FUNAI promover o afastamento das 
aldeias do seu trajeto, ao lado da separação estratégica dos Waimiris e dos Atroaris, 
mediante a intervenção em sua política interna. Além do posto Camanaú em 
funcionamento, o plano previa a instalação de mais três postos - um no rio Jauaperi, 
outro no rio Alalaú e o terceiro no rio Uatumã, abaixo da foz do rio Abonari. 

 Entretanto, nenhuma dessas medidas demonstrou-se suficiente para conter a 
obstinada reação dos Waimiris-Atroaris, cujos ataques aos postos da FUNAI e 
acampamentos das turmas de desmatamento, com o avanço da estrada em seu 
território, recrudesceram nos anos de 1973 e 1974. Mesmo assim, as obras 
prosseguiram em ritmo acelerado, com a entrada de máquinas pesadas e o reforço de 
dispositivos de segurança e dissuasão. A construção da estrada BR-174, como declarou 
o general Ismarth de Araújo Oliveira na reunião do Conselho Indigenista da FUNAI em 
24/01/1975, tornara-se “irreversível”:  

“Há uma coisa que é certa: a decisão do Governo, que é irreversível, de 
continuar a estrada (...). O Governo já definiu sua posição. Então, as nossas 
soluções imediatas e futuras têm que ser - como proceder com a construção da 
estrada em relação a essas comunidades” (FUNAI, 1975). 

A FUNAI ampliou consideravelmente o quadro de servidores nos postos e 
acampamentos, para apoiar as turmas de desmatamento e os operadores de máquina 
(Baines, 1991, p. 70-74), enquanto patrulhas militares, sobretudo após a entrada do 1º 
Batalhão de Infantaria da Selva (1º BIS), intensificavam as “missões de reconhecimento 
terrestre e aéreo”, com demonstrações de força e ações ostensivas (Estado de São 
Paulo, edição de 20/02/1975). As forças militares, na verdade, há muito estavam no 
domínio pleno de toda a região, como relatou o sertanista Porfírio Carvalho:  

“A independência em que agíamos com relaçãos as nossas decisões, foram 
substituídas pela política de que tudo deveria ser levado ao conhecimento do 2º 
Grupamento de Engenharia e Construção, para estudo e aprovação. A 
modificação foi tal e a dependência junto ao Exército chegou a tal nível, que foi 
firmado um acordo que os funcionários da FUNAI, que prestassem servicos na 
frente de atração Waimiri Atroari, receberiam uma complementação salarial do 
próprio 2º Grupamento de Engenharia e Construção, isto visando que fosse 
aumentado o efetivo de trabalhadores na reserva Waimiri Atroari, cujos 
trabalhos até a mudança da direção da FUNAI, continuavam desativados. 

Enfim houve praticamente uma intervenção do 2º Grupamento de Engenharia e 
Construção, na direção da Fundação Nacional do lndio, em Manaus, 
principalmente nos trabalhos realizados pela frente de atraçao Waimiri Atroari 
(...). 

Nas proximidades da ponte construída sobre o rio Santo Antônio do Abonari, a 
cerca de dois quilômetros do rio, encontrava-se instalado um acampamento do 
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Sexto Batalhão de Engenharia e Construção, no Km 220, que servia de base aos 
trabalhos de construção da estrada dentro da Reserva Waimiri. 

No acampamento do Km 220 (...), desde o ataque dos índios ao posto da FUNAI 
no rio Alalau, em outubro/74, permanecia de prontidão grupos de soldados do 
Exército, fortemente armados que periodicamente e sistematicamente faziam 
excursões dentro da Reserva Waimiri-Atroari, sempre utilizando-se de 
caminhões, jipes, nos locais transitáveis, seguindo ainda em longas caminhadas, 
realizando patrulhamento a pé” (Carvalho, 1982, p. 77, 80-81). 

Temendo mais reações violentas, após o ataque ao posto Abonari, os Waimiris-
Atroaris dispersaram-se em pequenos grupos, distanciando-se temporariamente do 
eixo da estrada e dos rios maiores. O deslocamento massivo, que perdurou por um ou 
dois anos, convulsionou quase todos os grupos locais que antes habitavam os vales do 
Alalaú, do Abonari e do Camanaú. 

De maneira direta, as obras de terraplanagem da estrada alcançaram a aldeia 
Iawara (coordenadas S 00 32’ 55,9” e W 60 37’ 51,8”) e o roçado e a capoeira de 
uma antiga aldeia (coordenadas S 00 41’ 57,2” e W 60 34’ 46,0”). No mapa abaixo, 
os pontos P67 a P70 assinalam a capoeira desta aldeia e o roçado que foram 
atravessados pela BR-174. O jornalista Edilson Martins, que percorreu em 1977 a 
estrada recém-inaugurada, avistou o local onde existira a antiga aldeia: “durante os 
trabalhos de abertura da picada e terraplanagem [no Km 270, segundo o jornalista], 
foram encontrados panelas, machados de pedra, cerâmicas, restos de arcos e flechas” 
(Jornal do Brasil, edição de 11/07/1977). 

 

 
Fig. 20: A aldeia Iawara e os roçados no trajeto da BR-174 (Folhes et alii, 2014) 

 

 A rigor, é possível afirmar que os impactos diretos e indiretos da construção da 
estrada atingiram praticamente todos os Waimiris-Atroaris à época, inclusive aqueles 
moradores de aldeias mais distantes do seu trajeto. Quanto aos que moravam na 
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aldeia que hoje denominam Iawara, então de pequeno porte, foram ali deslocados 
uma ou duas dezenas de pessoas - conforme os depoimentos por ocasião da vistoria 
pericial: 

Wamé Viana: “No eixo da estrada, só afastamos a aldeia Iawara. 
Abandonamos, afastamos, do lado de cá [a leste da estrada], foi lá pra outra 
aldeia, dentro do mato, aldeia chamada Kama’a Mydy. Depois que passou [a 
estrada], voltamos pro mesmo lugar. Isso que nós fizemos. 

Foi mexido, a BR passou por cima da aldeia antiga Iawara - passou a 
terraplanagem. Também no local da ponte Ba e no local ponte Kama, onde 
tinha aldeias.” 

Não identificado: “Refugiaram no alto Alalaú, nas cabeceiras. O pessoal do 
Camanaú ficou pra lá. Abonari ficou mais pra dentro. Fizeram novas aldeias, 
tudo de novo tem que fazer. Mas não foram muito longe, porque tinha inimigo 
cercando a área toda. Não tinha como fugir muito longe. Espalharam em 
poucas famílias, fizeram aldeias menores. O Exército surgiu, outros fugiram. 
Dividiram [grupos] de 2 a 3 famílias, fizeram maloquinha. De 20 a 40 malocas 
menores”. 

Não identificado: Decidiu [ficar longe da estrada]. Ficou pouca população, 
entenderam que não iam conseguir barrar. Não tinha uma equipe que ia ajudar 
eles. Como perceberam isso, começaram a dividir, pra se esconder. Não fazia 
casa, pra não se mostrar, fazia tipo uma cabana, debaixo das árvores, pra se 
esconder.  

Temehe Germano: “Nas aldeias menores ainda não fizeram roça, tinha medo. 
Pegava o que tinha no roçado antigo da aldeia antiga, pegava escondido. 
Pegava para alimentação. Mandioca, banana, cana, e levava pro abrigo deles”. 

Temehe Germano: “Txamyry mais velho [ancião] fala que tinha muitos grupos 
de Kinja. Como aconteceu essa matança durante a construção da BR-174, 
desapareceram cinco etnias que não eram outros grupos, além dos Waimiri-
Atroari, que moravam aqui. Faziam festas junto. Na história diz que eles 
desapareceram, não se sabe pra onde. Existia aquele povo, só por nome a gente 
conhece. Diz na história que eles não aguentavam ver mais essa guerra, não sei 
pra onde foram se esconder, nunca mais encontraram” (NAWA, 21/08/2022). 

QUESITO 8. De acordo com a memória coletiva e com os relatos dos indígenas mais velhos, a 
construção da BR-174 ocasionou a destruição completa de aldeias Waimiri-Atroari e morte 
de seus habitantes? Em caso afirmativo: 

8.1. Quantas aldeias foram completamente destruídas? Se possível, especifique quais. 

8.2. De que forma essas aldeias foram destruídas? 

8.3. Quantos indígenas foram mortos nesses ataques? 

8.4. Quais foram os impactos objetivos e subjetivos desses ataques para os Waimiri-Atroari? 
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8.5. Para onde os indígenas sobreviventes iam após a destruição de suas aldeias e como 
viviam a partir de então? 

O Quesito e seus subitens foram aqui reunidos no intuito de esclarecer, de 
forma didática e sucinta, os pontos suscitados na arguição do MPF.  

De acordo com os participantes da vistoria pericial, cujos relatos serão 
apresentados neste e nos próximos Quesitos, foram bombardeadas (ou, talvez, 
pulverizadas) um total de oito aldeias, seja por algum tipo de “arma química”, não 
explosiva, ou a tiros por soldados armados, que causaram óbitos de moradores, mas 
não afetaram as edificações (malocas) ou a vegetação do entorno. Em alguns casos, 
pouco depois do bombardeio aéreo, ocorreram também investidas por forças 
terrestres, utilizando armas de fogo e instrumentos perfurocortantes. As informações 
mais substantivas foram trazidas, coletivamente, pelos participantes mais velhos, 
abaixo relacionados (nome, idade atual, residência atual e localização da aldeia atual), 
muitos dos quais são sobreviventes destes ataques: 

Ate Antonio Marazona (80 anos, aldeia Bana - Alto Alalaú) 
Baré Bornaldo (64 anos, aldeia Warapiwa - Baixo Alalaú) 
Dawna Elzo (71 anos, aldeia Arykawa - Baixo Alalaú) 
Kabaha Paulo (60 anos, aldeia Arawyba - Camanaú) 
Kekwe Saba (73 anos, aldeia Iawara, Eixo Estrada) 
Kina Margarete (71 anos, aldeia Waba - Abonari) 
Mairemy Julia (85 anos, aldeia Ba - Alto Abonari) 
Mypyny Nene (84 anos, aldeia Tymapirikia - Baixo Alalaú) 
Nary Perpetua (55 anos, aldeia Mynawa - Eixo Estrada) 
Parany Tomoso (71 anos, aldeia Paryry - Baixo Alalaú) 
Parwe Mario (65 anos, aldeia Xeri - Eixo Estrada) 
Piana Claudio (59 anos, aldeia Bana - Alto Alalaú) 
Temehe Tomás (72 anos, aldeia Makahpy - Baixo Alalaú) 
Xirimia Maikon (67 anos, aldeia Maikon - Alto Alalaú) 
Xirima Raimundo (70 anos, aldeia Wakyna/Kekeri - Abonari) 
Wame Viana (63 anos aldeia Iawara - Eixo Estrada) 
Wanaby Raimundo (75 anos, aldeia Taweri - Baixo Alalaú) 
Waiwada Temon (75 anos, aldeia Arykawa - Baixo Alalaú) 
Wapymy (85 anos, aldeia Xeri - Eixo Estrada) 
Com base nos relatos por ocasião da vistoria pericial, nas sessões realizadas no 

NAWA e na sede do PWA, em Manaus, os professores/tradutores elaboraram um 
mapa e uma lista com informações sobre as aldeias que foram atacadas, sendo três no 
alto Alalaú, duas no rio Abonari, uma no baixo Alalaú e duas no rio Camanaú, com um 
total de 58 mortos: 

 



95 

 

No. Aldeia 
(Mydy) 

Local Moradores 
(famílias) 

Pop. 
estimada 

Óbitos Líderes 

1 So'o alto Alalaú 17 84 16 Ianywa e 
Pyrydany 

2 Warype  alto Alalaú 17 64 6 Parwe e Waraie 
3 Waryky  alto Alalaú 5 24 3 Kawe e Kiana 
4 Kamaky  rio Abonari 29 91 8 Mepeni e 

Waipinje 
5 Kekyri  baixo Alalaú (igarapé Açai) 3 16 3 Maika e 

Kiabydaky 
6 Tarara 

Wotykwaha 
rio Abonari, a montante 14 38 12 Karamixi e 

Wiribia 
7 Wo'o rio Camanau 5 30 4 Taira 
8 Kamaky rio Camanaú 16 50 6 Xa’a 

 

Relatos esparsos destes eventos dramáticos foram registrados por 
pesquisadores e indigenistas que, de maneira mais ou menos prolongada, estiveram 
com os Waimiris-Atroaris na década de 1980. Dentre eles, o antropólogo Marcio 
Ferreira da Silva: “Depoimentos dos Waimiri-Atroari com quem convivi dez anos depois 
[em 1987] são reveladores de métodos que incluíram não apenas a demonstração de 
força, mas ainda emprego efetivo de armas de fogo em muitas ocasiões” (Silva, 2009, 
p. 46). Uma das comunidades locais do aglomerado do Alalaú, disseram-lhe os 
informantes, havia sido “dizimada em um dos confrontos com as forças de pacificação 
durante a construção da BR-174”; dentre os sobreviventes, quatro irmãos - os irmãos 
Kayna Arabyry, Fernando Tykwehna e Jeremias Kapetuwa e a irmã Danja Brasilina -, 
foram abrigados ainda crianças por Wanakita Abytxe, “dono da casa” de um grupo 
local no baixo rio Curiau (Silva, 2009, p. 116-117). 

 

 
Fig. 21: Os sobreviventes dos ataques que participaram da vistoria pericial (NAWA, 21/08/2022). 
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Passados muitos anos, o receio de novos ataques ainda sobressaltava 
cotidianamente os moradores da aldeia Maré, no rio Camanaú. Numa ocasião, 
observou Ferreira da Silva (2009, nota 10, p. 46), bastou a aterrissagem de um 
helicóptero militar, que foi socorrer um funcionário acidentado, para que “os Waimiri-
Atroari desaparecessem na mata que cerca a casa comunal, observando de longe o 
movimento, até a sua decolagem” 

 

 
Fig. 22: Mapa e lista de sobreviventes dos ataques (NAWA, 21/08/2022). 

 

Durante sua pesquisa de campo entre 1982 e 1985, por sua vez, o antropólogo 
Stephen Baines arrolou inúmeras conversas e falas de servidores da FUNAI e de 
Waimiris-Atroaris, acerca de conflitos armados e epidemias que lá ocorreram na 
década de 1970; dentre as quais, selecionei as seguintes: 

- de um funcionário que acompanhava as turmas de desmatamento: “O 1º BIS 
fez três semanas de exercício de campo para amedrontar os índios (...). A FUNAI ficou 
entre os trabalhadores e os índios... Nós fizemos uma picada e eles (o Exército e firmas 
empreiteiras) fizeram outra. Eu e o sr. Otávio [nome fictício] estávamos na beira da 
picada. Os índios vieram pegar brindes e trocar. O BIS atirava por aí. O BIS chegou e 
eles sumiram. Passou muitos meses que eles [os Waimiris-Atroaris] não voltaram. Aí 
eles apareceram em Terraplenagem. Aí foi o primeiro lugar onde eles começaram a 
sair” (Baines, 1991, p. 92); 



97 

 

- de um jovem casado, na aldeia Maré, sobre a morte de seus pais: “Civilizados 
[kaminja] eliminaram, maxki. Civilizados flecharam, maxki. Pai muito quente, doente. 
Mãe quente muito. Yaby, está com febre, catarro muito, morreu, treme muito. Febre 
doente. Cabeça dói”; relatou então que seu pai morreu depois de tomar remédios 
administrados pelos funcionários da FUNAI, e que sua mãe morreu porque não havia 
remédios (op. cit., p. 133); maxki ou maxi, “o que causou dores no corpo” (op. cit., nota 
95, p. 158); 

- de informantes Waimiris-Atroaris, que associavam as capoeiras de aldeias 
abandonadas a histórias de mortes que lá ocorreram: “Enquanto passávamos pelas 
paisagens de sua vida anterior, referiam-se a muitos locais pelo nome de quem 
falecera lá, como (...) o local onde Waiyi’ra faleceu - os ossos de Waiyi’ra” (op. cit., p. 
139); 

- dos Waimiris-Atroaris Mauro e Miguel (nomes fictícios), no local onde enterraram 
uma mulher, no posto Abonari: “Lá na maloca apodreceram muitos de nós. Akaha 
[espírito] de civilizados, medo. Meu pai morreu (...). De noite no escuro akaha de 
civilizados. Civilizados mataram, doente, maxki, kamxa [dores] (...). Havia muitos 
civilizados lá na maloca. Mataram os velhos, os civilizados os eliminaram. Mataram os 
velhos, os civilizados os mataram. Botamos o corpo do meu pai no fogo. Ele morrera. 
Cremamos, no passado queimamos muitos no fogo. De noite, no escuro, havia muitos 
civilizados lá na maloca (...) O pai de Mauro morreu também. O irmão mais velho da 
mulher de Mauro morreu. Civilizados os eliminaram. Atingiram-nos na testa. Meu 
irmão mais novo também. Meu pai morreu, ele dormiu (...). No passado nós éramos 
muitos. Muitas aldeias foram extinguidas. Dores no corpo. Fugimos com medo (...). De 
dia não, de noite havia muitos civilizados. Os civilizados são bravos. Mataram-nos. De 
noite os civilizados vinham (...). Quando nos haviam eliminado, os civilizados voltaram 
para Manaus (...). Na minha capoeira não há mais gente. Na capoeira de Miguel não 
há mais gente. Comprido também, botaram no fogo, cremaram o corpo dele”; em 
seguida, Mauro citou uma lista de pessoas falecidas, que foram cremadas (op. cit., p. 
139-140); 

- do capitão Dalmo (nome fictício), no posto Terraplanagem, ao ver uma fotografia de 
Gilberto Pinto: “Comprido queria matar Gilberto porque ele falou ‘Depois que aquele 
homem gordo entrou, morreu muita gente’. Achou que ele matou. Os velhos tinham 
medo de branco porque branco tinha matado nosso parente. Ele foi atrás de 
ferramenta e branco matou, panaty (no passado)... Quando aquele homem gordo 
entrou na nossa terra morreu muita gente. Morreu todos os velhos e só ficou 
Comprido. Aí Comprido ficou com raiva. Ele achava que era branco” (op. cit., p. 144); 

- do mesmo informante: “Tinha gente que veio aqui no posto, aqui na estrada, morreu 
tudo. Morreu minha mãe. Maxi, tipo veneno. Já faz tempo, já. Aqui não tinha estrada, 
não. Primeiro FUNAI abriu posto, aquela gente morreu, maxi, bomba (...). Não, não tem 
barulho, não. Kamxa, veneno” (op. cit., p. 145);  

- ainda do mesmo informante, sobre uma viagem que ele fez, ainda jovem, depois da 
instalação do posto Alalaú II, para uma festa na aldeia perto da Travessia, onde 
encontraram os anfitriões mortos: “Tinha gente morta na rede, já podre. Nós tínhamos 
medo porque achava que era branco que matou [através de feitiço]. Voltamos. Depois 
alguém foi lá e queimou a maloca. Já tinha FUNAI neste lado. Comprido ficou com raiva 
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porque ele achou que foi branco que matou. Por isso Comprido ficou com raiva” (op. 
cit., p. 145); 

- e, por fim, da anciã Amélia (nome fictício), no posto Terraplanagem, rememorando 
episódios de sua vida passada: “como a fuga da aldeia Wi’rekyry (onde Wi’rekyry 
faleceu), que estava a uns dois quilômetros da trajetória da estrada BR-174, quando as 
máquinas entraram (...). Ora sorria ao se lembrar de momentos felizes do passado, ora 
seu corpo tremia de medo ao recordar as epidemias, os ataques dirigidos pelos líderes 
contra os postos e sobrevôos rasantes de aviões acima das suas aldeias, as fugas 
desesperadas com medo de perseguição dos invasores, as mortes em massa, e uma 
situação que eles não controlavam mais (...). Às vezes, ela, como outras pessoas idosas, 
passava vários minutos enumerando os nomes ou apelidos de pessoas, já falecidas, de 
sua geração” (op. cit., p. 248). 

 Na opinião do antropólogo, os Waimiris-Atroaris teriam interpretado as mortes 
em massa “decorrentes de epidemias” como se fossem “atos de feitiçaria”, explicação 
que se mostrava coerente com as concepções culturais que então partilhavam. Em 
outras palavras, sob a ótica indígena, o maxi ou maxki (feitiço, veneno), com que os 
“brancos” os flechavam, seria a explicação mais plausível para doenças tão letais, até 
então desconhecidas: 

“Na situação de crise ocasionada pelas ondas de mortes que seguiram os 
contatos com pessoas de fora (Kamini’ya), haviam recorrido ao meio que existia 
no seu mundo social para interpretarem a tragédia que os acometia (...). Pode-
se conjeturar que qualquer calamidade e quase todo caso de morte, fossem 
considerados como consequências de feitiçaria. As acusações de feitiçaria 
seriam dirigidas contra outras aldeias, e visitas de fora [neste caso, os 
“brancos”]” (Baines, 1991, p. 141). 

O argumento do autor, neste ponto, merece ressalvas. Nada há a obstar, é 
preciso dizer, quanto ao intuito de apreender, antropologicamente, o significado 
cultural das narrativas que ouviu dos Waimiris-Atroaris, ou seja, a interpretação que 
eles fizeram dos óbitos massivos como consequência de agressões xamânicas ou 
feitiços (maxi) lançados pelos kaminja “brancos”. No entanto, a exposição analítica 
abriga certa confusão ou, antes, a sobreposição entre duas séries de fatos díspares, 
temporalmente apartadas - ainda que ambas, do “ponto de vista dos nativos” (Geertz, 
2004), fossem tidas pelos Waimiris-Atroaris como “atos de volição ou feitiçaria da 
população invasora” (Baines, 1991, p. 133). De um lado, os sobrevoos de aviões e as 
bombas nas aldeias. De outro, os surtos epidêmicos que, algum tempo depois, vieram 
a dizimar vários de seus grupos locais Ora, as evidências factuais que o antropólogo 
coletou parecem-me suficientes para demonstrar que os ataques aéreos antecederam 
por um ou dois anos a disseminação de doenças contagiosas - que prosperaram, na 
verdade, em razão do “contato intensivo” e do processo de aldeamento dos Waimiris-
Atroaris ao redor dos postos, patrocinado pela FUNAI a partir de 1977 (op. cit., p. 135, 
137). 

Nos relatórios detalhados que o sertanista Gilberto Pinto produziu entre 1966 
e 1974, devo notar, encontram-se apenas duas referências a sintomas gripais entre os 
Waimiris-Atroaris: em janeiro de 1971, um grupo de 49 pessoas, chefiado por 
Maruaga e Nina, chegou ao posto Camanaú, “todos gripados” (Pinto, 1972b); e uma 
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“crise de gripe”, atendida pela Frente de Atração em 1973, possivelmente na região do 
Alalaú, que vitimou um homem Waimiri-Atroari (Pinto, 1973d). E no noticiário 
jornalístico, uma controversa campanha de vacinação antigripal numa aldeia no alto 
Alalaú, cujo erro de dosagem teria causado a morte de 14 pessoas também em 1973 
(Estado de São Paulo, edição de 29/07/1973; Folha de São Paulo, edição de 
29/07/1973; Baines, 1991, p. 135). Afora estas, outras notícias sobre surtos gripais e 
mortes somente apareceram de 1976 em diante, ao mesmo tempo em que a 
frequência dos Waimiris-Atroaris se tornava mais assídua nos postos e 
acampamentos: “Um surto de gripe ameaça os índios Waimiris-Atroaris” (Estado de 
São Paulo, edição de 03/06/1976); e “Gripe volta a matar índio Waimiri-Atroari: 
contato com branco é a causa” (Jornal de Brasília, edição de 10/09/1976). 

Quanto aos ataques aéreos às aldeias, estes ocorreram, mais precisamente, 
entre 1974 e 1975, bem antes dos surtos de gripe alcançar os grupos locais. Com 
efeito, para os participantes da vistoria, o ataque que os guerreiros Waimiris-Atroaris 
desfecharam contra o posto Alalaú II, em outubro de 1974, tratava-se, acima de tudo, 
de uma retaliação aos primeiros bombardeios:  

Conversa entre os partipantes: “Não estava chovendo mais, no verão (de junho 
a dezembro). A chuva para em junho ou agosto. O ataque ao posto do Alalaú II 
foi logo em seguida. A aldeia foi atacada, e eles confundiram: ‘Vamos atacar o 
homem branco!’ Na época, pra nós, o homem branco [era visto] em geral, não 
tem a divisão - FUNAI é isso, soldado é aquilo... Eles confundiram e reagiram só 
[contra a] FUNAI.” 

Wamé Viana: “Como já tinha acontecido [mortes entre os Kinja]. Eu vi isso, o 
pessoal estava atacando pra lá. Aqui, a aldeia central foi primeiro. Estava 
pensando no que ia fazer. Nós tínhamos conhecido esse kaminja que marcaram 
ele, o Gilberto. Aí liderança falou: ‘Gilberto que aparecer lá, pode atacar ele! Eu 
não quero ver ele vivo, porque parente morreu’. Falaram assim, e atacaram lá, 
atacaram aqui. Isso que aconteceu.  

Primeiro, o [nosso] povo morrendo. Morreu aqui, na aldeia central, So’o Mydy. 
Aí nós fomos voltando... Na história que a gente viu, veio um avião. Qual é o 
tipo de avião? Aí passaram, rodaram lá, aí já começou a morrer. Dez horas do 
dia, começou a rodar o avião lá. E duas horas da tarde começou a morrer o 
pessoal. Tipo uma água [que jogou do avião]. Eu ouvi falar isso de quem 
escapou. Eu vi pessoas mortas lá também. Nós estávamos indo pra festa [na 
aldeia So’o Mydy]. Quem viu, quem estava lá era o Bornaldo Baré. Nós 
salvamos ele, no meio do povo morto. Não chegamos no mesmo dia, na hora 
que estava morrendo, chegamos dias depois. Já estava apodrecendo, o urubu já 
comendo. Quando chegamos lá, o tio pegou ele [Bornaldo] e levou pra salvar 
ele. Conta assim: teve uma febre forte...” 

Baré Bornaldo: “Não queimava a pele da pessoa. Quando a aldeia ficou bem 
quente, fiquei com febre muito alta. A maloca ficou aquecida. As folhas das 
árvores não caíram. Matou só as pessoas que estavam lá. Morreu uma maloca, 
inteira.” 
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Não identificado: “Na aldeia So’o Mydy moravam 17 famílias [à época]. Quase 
100 pessoas. Fora os visitantes da festa. Morreu muita gente.” 

Não identificado: “Tinha gente na maloca, os moradores, que ficou pra 
organizar a festa. E o restante estava vindo da outra aldeia. Os convidados iam 
chegar. Essas 17 famílias já estavam sendo mortos antes da chegada dos 
convidados.” 

Wamé Viana pergunta, traduzido por Germano: “Na época tinha algum tipo de 
química? Os Kinja chama de maxi [veneno, feitiço], o que eles usaram? Um 
produto que jogava, e Kinja morria? Esquentava o corpo dele, e morria rápido. 
Esse que jogava do avião. Também encontraram um tipo um frasco que 
usaram, na aldeia do Bornaldo, So’o Mydy. [O ataque] Aconteceu de avião e no 
terrestre, na mesma aldeia. Eles atacaram de dia e de noite.” 

Não identificado: “Tem uma vasilha lá, um vidro redondo, grande.” 

Não identificado: “Isso deixa a gente confuso. Atacava na aldeia, esquentava 
rápido. Poucos minutos, morria. Nós não conseguimos entender até agora que 
arma foi usada naquela época. Era assim: um índio ia caçar, ele sentia tipo uma 
flechada no corpo. Gritava e corria pra aldeia, já sentindo sintoma, aquecendo o 
corpo dele. Parecia que queimava tudo por dentro dele. Demorava um pouco, 
morria. Sentia calor muito intenso. Ficava deitado, gritando, molhando o corpo 
com água. Em pouco tempo morria. Pra nós é difícil entender, qual arma foi 
usada.” (NAWA, 21/08/2022). 

Poucos meses depois do ataque ao posto Abonari, no qual morreu o sertanista 
Gilberto Pinto, os guerreiros Waimiris-Atroaris, buscando desesperadamente impedir 
o avanço das obras da estrada, investiram contra os tratores que faziam a 
terraplanagem, amarrando-os com cipós e danificando faróis, assentos e volante, e 
flecharam os aviões que faziam rasantes nas aldeias (Jornal do Brasil, edição de 
21/03/1975; Alto Madeira, edição de 22/03/1975). 

Temendo mais reações violentas, em seguida eles dividiram-se em pequenos 
grupos, distanciando-se temporariamente do eixo da estrada e dos rios maiores. O 
deslocamento de quase todos os grupos locais, que antes habitavam os vales do 
Alalaú, do Abonari e do Camanaú, perdurou por um ou dois anos. A tendência à 
dispersão em pequenos grupos e o afastamento do eixo da estrada e dos rios maiores, 
todavia, inverteu-se a partir de 1976, quando muitos se aproximaram dos postos da 
FUNAI em busca de proteção e de cuidados de saúde.  

De modo que, a visita conturbada do líder Comprido ao posto Terraplanagem 
em 1977 e a sua morte, assinaladas por Baines (op. cit., p. 318-319), não foram 
eventos fortuitos. Desde o ano anterior, a visitação aos postos tornara-se mais e mais 
frequente. No primeiro semestre de 1976, por exemplo, o encarregado Estevão da 
Silva Rodrigues (1976) anotou a chegada de diversas turmas de Waimiris-Atroaris ao 
posto Terraplanagem. E no ano seguinte o coordenador da FAWA Giuseppe Cravero 
(1977), no “Quadro Demonstrativo das Visitas dos Waimiris-Atroaris”, registrou entre 
duas a três visitas mensais ao mesmo posto, com a presença recorde de 138 pessoas 
(83 homens, 22 mulheres e 33 crianças) no dia 14/08/1977 e de 187 pessoas (100 
homens, 30 mulheres e 57 crianças) no dia 02/09/1977. E o contato intensivo nos 
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postos e acampamentos, de maneira previsível, redundou no contágio descontrolado 
de gripes e outros surtos epidêmicos - conforme esclareci acima. 

QUESITO 9. De acordo com a memória coletiva e com os relatos dos indígenas mais velhos, a 
construção da BR-174 ocasionou a destruição de locais sagrados para os Waimiri-Atroari? 
Em caso afirmativo: 

9.1. O que são locais sagrados do ponto de vista Waimiri-Atroari? 

Para os Waimiris-Atroaris, os “locais sagrados” - ou “áreas restritas”, como 
designadas por Folhes et alii (2014) -, são aqueles espaços geográficos onde ocorreram 
conflitos e massacres, promovidos por segmentos da sociedade brasileira que 
invadiram seu território tradicional, causando mortes de seus líderes e a dizimação de 
sua população. No mapa com os locais sagrados indicados por eles, que foi detalhado 
na audiência judicial em Manaus, dia 14/03/2018, para fins da presente Ação Civil 
Pública, destacam-se áreas de aldeias e capoeiras que foram bombardeadas ou 
destruídas e sítios onde foram recebidos a tiros ou metralhados, durante a construção 
da estrada BR-174, nas décadas de 1960 e 1970. Além dos locais que sofreram 
impacto direto da construção da estrada, foram assinalados também o baixo curso do 
rio Jauaperi e a foz do rio Camanaú, regiões em que seus ancestrais foram fustigados, 
desde o século XIX, por frentes extrativistas (caçadores, pescadores, seringueiros, 
castanheiros) das vilas de Moura e Airão.  

Por ocasião da citada audiência judicial, os representantes Waimiris-Atroaris 
salientaram os significados que atribuem aos locais sagrados, nos seguintes termos: 

Ewepe Marcelo: “Vou falar sobre área sagrada pros Waimiri-Atroari. Onde 
deixou derramamento de sangue, onde deixou uma marca inesquecível. Hoje 
nós queremos que seja respeitada, pra que futuramente a nova geração possa 
identificar onde aconteceram esses massacres, esses problemas. Pra deixar pra 
ensinar a nova geração. Por isso que a gente considera hoje, pra deixar, para 
não mexer, sem modificações, porque é muito importante pra nós. É onde nós 
perdemos os grandes guerreiros, os grandes líderes das aldeias. Para que as 
pessoas saibam da nossa cultura e da nossa identidade. Por isso nós 
identificamos essas áreas sagradas”. 

Parwe Mario: “Houve uma aldeia, perto do NAWA, a 6 quilômetros, naquele 
tempo morreu pessoa, muito forte. Isso está na memória dos Waimiri-Atroari. O 
resto da vida a gente fica pensando muito tempo. A gente explica pro filho da 
gente o que aconteceu. O que a abertura da BR trouxe, houve muitas mortes. 
Eu sou testemunha, eu participei disso. Eu era criança, junto com meu pai e 
minha mãe, nossa aldeia primeira. Voou um avião por cima e morreu muita 
gente - 16 pessoas morreram lá dentro da maloca. O que era isso? É dúvida 
muito grande. Tem dois sobreviventes [dos moradores dessa aldeia] que 
escaparam, está aqui na sala, uma mulher [Rosa Adje, nascida aprox. em 1938, 
moradora da atual aldeia Kraminjana] e um homem [Baré Bornaldo, nascido 
aprox. 1958, morador da atual aldeia Warapiwa]. Assim que aconteceu.  

Lá na aldeia Iawara (...) também aconteceu. Lá que meu pai morreu, minha 
mãe morreu, meu tio morreu... Aí que está a dúvida: quem é que matou? O 
Exército estava lá, no meio disso, o Exército apareceu e metralharam, na 
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passagem de indígenas, metralharam nossa aldeia. Tinha casca de bala de fuzil 
lá ao redor da maloca. Aí que nós identificamos quem era a pessoa. Foi isso que 
nós percebemos. E quando nos afastamos, a BR passou, não tinha mais 
indígena na frente. Essa foi a hora que a FUNAI apareceu. Pronto, acabou a 
guerra.  

Quando a FUNAI instalou, aí retornou. Aí vem doença, sarampo, tuberculose. 
Essas coisas aconteceram depois. Do lado [Alalaú] aumentou o número [de 
pessoas mortas], 16 pessoas, e outro mais 10 pessoas, e meu pai junto com 
isso. Outro lado, do rio Camanaú, mesmo tempo que aconteceu. Assim 
aconteceu com nosso povo Waimiri-Atroari. 

Nosso cemitério que estava lá, nós colocamos em vermelho [no mapa Locais 
Sagrados], onde era proibido... Onde era bonito, naquela época, exploraram 
tudo trator. Isso é verdade. Eu sou testemunha, nós temos várias testemunhas, 
parentes que estão aqui nesse encontro.” 

Os locais sagrados por eles selecionados, portanto, podem ser reconhecidos 
enquanto um verdadeiro patrimônio histórico do povo Waimiri-Atroari, nos quais a 
memória dos acontecimentos trágicos relacionados à construção da estrada BR-174 se 
materializa e se perpetua, para eles e para nós. Todavia, não se trata de um 
monumento ou de um atrativo a ser visitado ou frequentado. Ao contrário, nos 
termos das concepções próprias dos Waimiris-Atroaris, estes são realmente “áreas 
restritas”, a serem preservadas, com proibição de usos e atividades rotineiras (caça, 
pesca, coleta, roça ou moradia), e, sobremaneira, de quaisquer empreendimentos ou 
obras públicas ou privadas. Assim, a identificação e a sinalização dos locais sagrados 
têm por objetivo tanto o conhecimento de sua existência quanto a veiculação dos 
respectivos condicionantes restritivos. Tais medidas, no entanto, não poderão causar 
alterações nos resíduos pretéritos ou na paisagem - como dizem eles, não é para 
“mexer”: 

Parwe Mario “Precisamos isso para identificar melhor, para sinalizar, não mexer 
mais. Passou BR, passou asfaltamento, passou topografia, que trouxe problema 
pra nós. Ainda esse Linhão [linha de transmissão Manaus - Boa Vista] querem. 
Isso é muito triste pra nós. 

[Sobre locais sagrados que estão fora da área demarcada] Naquele tempo, não 
tinha limite [o território], quando o governo baixou decreto, cortaram no meio a 
nossa reserva. Outra aldeia ficou fora. Isso está desenhado em vermelho (...). 

Waimiri-Atroari está sabendo, ficar junto de algum órgão pra garantir a 
sinalização. Pode ser placa, o que for melhor pra proteger, pra não mexer mais. 
A comunidade pode reunir, pra poder sinalizar. Pra homem branco saber, que é 
proibido. No mapa e na placa, as duas. (...). Desde quando Mawa [Deus] criou 
isso, pra nós, não tem sinalização. Mesmo que está escondido, nós respeitamos. 
Na nossa cultura. Desde o começo de nossa criação.  

Onde é patrimônio de indígena, lá ninguém quer mais mexer. Esse pensamento 
está na memória. Nunca Waimiri-Atroari vai esquecer onde aconteceu. A BR 
passou, exploraram nossa riqueza, nosso patrimônio, lugar sagrado. Só 
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[queremos] identificar onde era isso. Seria [como] proibir [o acesso]. Para 
proteger, não mexer mais” (Manaus, 14/03/1918). 

Warakaxi Zé Maria: “Cada ponto que estamos propondo aqui, que seja feita 
junto com vocês, com autoridades. Nós perdemos boa parte de nossas terras, 
ficou pra fora. Nossa terra sagrada ficou pra fora também. E precisamos buscar 
que ela seja respeitada. Nós conhecemos ela através do nosso pai, nosso avô, 
que passa pra nós de memória. Pra nós conhecermos ela, nós temos que fazer 
estudo junto com vocês, um órgão federal, pra conhecer melhor ela. No Mahua 
(...), teve muito sangramento, e lá ficou fora. Nosso pai vem explicando pra 
gente, era aldeia - antes de homem branco chegar. Nós permanecemos ali 
muito tempo. Ali ficou a nossa terra sagrada, a nossa história. Mapa, marco e 
placa, que ela seja respeitada. Tem que fazer estudo primeiro. (...) Lá na região 
Mahua [Ponto 15], dentro de nossa memória, nós consideramos terras 
indígenas Waimiri-Atroari. Lá era raiz do nosso povo: Xiriminja que existia lá, 
Kyryaky, primeira raiz do nosso povo ensino. Existia toda nossa história lá” 
(Manaus, 14/03/1918). 

9.2. Quantos locais sagrados foram completamente destruídos? Se possível, especifique 
quais. 

9.3. De que forma esses locais foram destruídos? 

Nesta resposta estão reunidos os esclarecimentos solicitados nos subitens 9.2 e 
9.3. Na relação abaixo, foram indicados os locais sagrados atacados ou destruídos. 
Para outras informações sobre os acontecimentos associados a estes locais, ver 
Quesito 8 acima e Quesito 10 abaixo. 

Na audiência judicial em Manaus, para fins da presente Ação Civil Pública e na 
vistoria pericial os representantes Waimiris-Atroaris adicionaram comentários a cada 
um dos locais sagrados que constam no mapa abaixo: 

Ponto 1. No baixo Abonari, conflitos intensos com kaminja (caçadores, 
pescadores, tartarugueiros, construtores da estrada). Primeiro contato com a estrada. 
Inundação de duas aldeias e locais de caça, pesca, coleta de frutas: 

Tomás Tenehe: “Aqui nessa área teve massacre de nosso parente Wariné. Por 
isso colocamos no mapa. Nós não queremos mais conflitos aqui na BR-174. Por 
isso não queremos mexer mais onde enterrou nosso parente. Deixa como está. 
Nada de outro empreendimento. Tem que consultar povo Waimiri-Atroari”.  

Sawa Aldo: “Na BR-174, nós não queremos que mexa na área de servidão. Área 
de servidão pode funcionar fora da terra indígena. Na terra indígena deixa 
como está. Ele está colocando: ‘Morreu Wariné, ele [Tomás] viu essa morte. 
Quando a BR-174 chegou, começou o problema. (...) Quando BR chegou teve 
[depois] massacre no Abonari. Quando BR chegou, rasgou nossa terra, aí 
começou ataque, começou a desaparecer o povo Waimiri-Atroari”. 
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Fig. 23: Mapa dos Locais Sagrados (ACWA, 2018) 

 

Ponto 2. Local onde a estrada BR-174 passou pelo roçado da aldeia antiga 
denominada Tikiria Mydy. Muitos Waimiri Atroari que ali habitavam foram mortos 
durante construção da estrada. Ali ficava a aldeia Mynawa, que foi transferida devido 
à alagação do lago da UHE Balbina. E também foi construída a estrada da mineradora 
Pitinga. Lá havia acampamentos e ocorreu conflitos. Lembranças dos líderes que 
morreram. 

Ponto 3. Local a oeste da BR-174, num afluente da margem esquerda do médio 
Alalaú, onde os Waimiris-Atroaris se refugiaram para escapar dos ataques praticados 
durante a construção da estrada. Nesse local há uma grande serra. 

Ponto 4. Local a oeste da BR-174, afluente da margem esquerda do médio 
Alalaú, onde havia três aldeias - Tarara Mydy, Paxiwy Mydy e Axa Mydy - uma das 
aldeias era do pai do Paulo Wiribia. Ali aconteceram ataques intensos, foram 
perseguidos pelos invasores e morreram várias famílias. 
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Ponto 5. Local de conflito intenso no rio Alalau, na altura do NAWA, onde 
morreram vários guerreiros. Abandonaram locais de caça, de pesca, de coleta, 
cemitérios. 

Ponto 6. Local onde ficava a aldeia So’o Mydy, que foi bombardeada por arma 
química ou semelhante:  

Parwe Mario: “A estrada rasgou nosso território. A primeira aldeia atacada, 
eram 16 pessoas que faleceram, aldeia So’o.” 

Rosa Adje (sobrevivente do ataque): “Eu sou uma das que escapou do massacre 
que houve naquela época. Aí morreu meu marido. Quem matou meu marido 
deixou guariba morto lá próximo a aldeia. Escapei, todo o povo acabou”. 

Baré Bornaldo: “Eu escapei, meu pai morreu. Eu sobrevivi. Não sei quem foi que 
fez isso. Agora eu quero ouvir de vocês quem foram as pessoas. Eu escapei. 
Minha mãe, meu pai, todos da família dessa comunidade morreram. A aldeia 
inteira. Hoje estou aqui como testemunha desse conflito naquela época, da 
construção da BR-174”. 

Ponto 7. Local no rio Alalaú, a oeste da estrada, chamado Travessia, por onde 
passava o caminho que ligava as aldeias, por onde iam para festas em outras aldeias. 
Havia vários acampamentos. Encontraram ali muita munição: 

Parwe Mario: “Aqui tinha aquela casca de fuzil. Ali metralharam a subida de 
indígenas, quando atravessavam o rio Alalaú. Kaminja [inimigos] metralhavam. 
Ali tinha casca de bala, cheio lá no nosso porto no Alalaú. Era acampamento”. 

Ponto 8. Tinha um grande roçado, da antiga aldeia Mopyny Mydy. Passou a 
topografia, a estrada passou bem no meio, destruindo o roçado e a aldeia. 

Ponto 9. Antiga aldeia Iawara. Lá havia uma grande aldeia central, que ligava a 
várias outras aldeias. Roçados, cemitério, locais de pesca e de coleta de frutas. Lá 
ocorreram muitas mortes. A aldeia foi extinta: 

Wame Viana: “No eixo da estrada, só afastamos a aldeia Iawara. 
Abandonamos, afastamos, do lado de cá [a leste da estrada], foi lá pra outra 
aldeia, dentro do mato, aldeia chamada Kama’a Mydy. Depois que passou, 
voltamos pro mesmo lugar. Isso que nós fizemos (...). Foi mexido, a BR passou 
por cima da aldeia antiga Iawara - passou a terraplanagem. Também no local 
ponte Ba e no local ponte Kama, onde tinha aldeias” (NAWA, 21/08/2022). 

Ponto 10. Roçados e aldeias antigas, onde aconteceram conflitos. 

Ponto 11. Roçados e aldeias antigas, onde aconteceram conflitos. Ali passava o 
caminho para as aldeias do alto Alalaú; 

Ponto 12. No rio Alalaú, acima da cachoeira Criminosa, onde ocorreu um 
grande conflito, vários guerreiros morreram: 
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Parwe Mario: “Esse era da turma do meu pai, chamava Tikiria e Bana, os nomes 
das lideranças lá.” 

Ponto 13. Região com várias aldeias dos índios isolados Pirititi. “Eles não 
querem contato”. 

Ponto 14. Local de aldeias e perambulação dos índios isolados Pirititi. 

Ponto 15. Nos rios Jauaperi e Macucuau, onde havia muitas aldeias. Conflitos 
intensos e destruição das aldeias, causando morte e fuga das famílias: 

“Era cheio de aldeias, em quase toda a sua extensão. Não escapou nenhuma 
aldeia. Morreram ou fugiram para sobreviver”. 

Pontos 16, 17 e 18: No rio Camanaú, locais onde morreram lideranças míticas, 
como Adje, que teve a cabeça decepada, e os lideres Krypaia e Taira foram mortos; 

Parwe Mario: “Aqui, Maruaga. Aqui morreu o pai do Ramiro.” 

Ponto 19. No alto Curiau, onde ocorreram conflitos. O líder Kymyraa foi 
envenenado. 

Ponto 20. No alto rio Curiau, onde ocorreram conflitos e perderam várias 
lideranças. 

Ponto 21. Local de acampamentos na foz dos rios Camanaú e Curiaú, onde 
ocorreram conflitos intensos: 

Parwe Mario: “Aqui chegou tartarugueiro, madeireiro, castanheiro e 
seringueiro, aquele que caçava couro de onça. Morreu Manja e Soá - duas 
lideranças que morreram nesse lugar.” 

9.4. Quais foram os impactos objetivos e subjetivos da destruição desses locais para os 
Waimiri-Atroari? 

Os impactos objetivos, e imediatos, já foram apontados acima: morte de 
líderes, dizimação da população e fuga dos sobreviventes, causados pelos invasores 
(kaminja) de seu território tradicional - por pessoas, órgãos públicos e empresas que 
empreenderam, colaboraram ou apoiaram a construção da estrada BR-174. 

Em termos subjetivos, há de se ressaltar a própria permanência, na memória 
coletiva, das recordações associadas às tragédias passadas, nas quais figuram os 
ataques sofridos, as epidemias, a morte de seus parentes próximos e, sobremaneira, a 
invasão de seu território tradicional. A estas memórias incômodas do passado, 
ademais, acrescenta-se o receio contemporâneo, não de todo infundado, de que tais 
fatos venham a se reproduzir no futuro.  

Diferente das tradições ocidentais, que valorizam a homenagem póstuma, por 
meio de túmulos e lápides nos cemitérios e, para os mais ilustres, monumentos nas 
praças públicas, bem como a celebração periódica da memória dos mortos, a 
sociedade Waimiri-Atroari preceitua o seu esquecimento o mais rápido possível de 
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seus mortos (Baines, 1991, p. 244), tal como denotam as suas práticas funerárias 
tradicionais. Sobre estas, diz Marcio Silva (2009, p. 114): 

“Todo defunto deve ser cremado (...), às margens de um curso d’água, em um 
ponto localizado do lado oposto e um pouco abaixo da área de residência. Uma 
vez transformado em cinzas, os restos mortais devem ser depositados na água 
para serem levados para longe”. 

A cremação e os ritos posteriores, que anunciam a separação simbólica entre 
mortos e vivos, concorrem assim para o distanciamento entre estes e aqueles, tanto 
físico quanto psicológico, de modo que a vida cotidiana possa retomar o seu curso: 

Warakaxi Zé Maria: “Na cultura waimiri-atroari, quando morre um de nós, é 
cremado. A pessoa importante também é queimada, os cantores, os chefes. 
Depois que passa um tempo, colhe [os restos] e faz a festa dele, junta os ossos 
pra pilar. Pila até terminar os ossos. Pra que faz isso? Pra esquecer de uma vez, 
não lembrar mais dele. Todos eram cremados quando morriam, homem, 
mulher, criança. A gente esquece dele” (NAWA, 21/08/2022). 

De maneira análoga, obviamente, os antepassados mortos nos conflitos 
relacionados à construção da estrada que, de maneira histórica e simbólica, estão 
relacionados aos locais tidos hoje como sagrados ou restritos. Durante os 
levantamentos do componente indígena da Linha de Transmissão Manaus - Boa Vista, 
com efeito, observou a equipe de pesquisadores do Ecology Brasil: 

“Numa parada a beira da BR-174 para identificarmos um ambiente que 
classificavam como krasa behe notou-se uma espécie de minja (maniva) 
solitária que por determinado momento recebeu a atenção dos kinja mais 
velhos. A partir dali se deflagrou um acesso renovado a memória coletiva do 
grupo pela identificação visual de uma planta, que vinha a ser uma área de 
roçado antiga e aos componentes emocionais e ecológicos concernentes ao 
território que consideram sagrado, por reconhecerem que se tratava de um 
maraha (antiga aldeia e seu roçado). Não era uma aldeia qualquer, era o 
maraha Akoipa. Akoipa era o chefe daquela aldeia que saiu dali em virtude de 
conflitos internos com outros grupos locais em período bem anterior a 
passagem da estrada. Uma história que foi contada de geração para geração, 
mas que é acessada a partir da passagem da estrada que cortou uma área 
considerada sagrada, portanto, restrita, e repassado aos jovens que 
acompanhavam o grupo a partir de outra interferência no território que é a 
linha de transmissão. Para o que cabe nesse momento registrar é a partir do 
nome do chefe (mydy iapremy) que a memória do passado se faz viva, para 
ressaltar quem andava e dominava aquele local e de quem agora o defenderia.  

‘Toda aldeia que nós passamos, por onde nossos avós passaram é importante 
para nós, entendeu? Onde foi que kinja morreu é um local sagrado que a gente 
chora. Não é bom nem mexer nela. Deixa como tá, entendeu?’ (Warakaxi, 
04/10). 

A estrada passou a ter uma orientação geográfica importante nos dias atuais, 
mas que embora seja objeto de uma nova relação com seu ambiente, está 
carregada de simbolismo que marca assim a sua própria identidade étnica. Um 
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tipo de acesso a uma territorialidade marcada a ferro e fogo, cuja chama não se 
apaga da memória coletiva e realimenta a defesa de seus domínios. É 
justamente por manter vivas as emoções com que os kinja mantiveram com seu 
território que a estrada alimenta os mapas vividos, a memória dos lugares e os 
caminhos tradicionais que a mesma cindiu” (Folhes et alii, 2014, Anexo 5, p. 26). 

E, mais adiante, sobre o caráter proibitivo imposto pelos próprios Waimiris-
Atroaris aos locais considerados sagrados (“áreas restritas”, na terminologia destes 
pesquisadores): 

“Destaca-se, no contexto da relevância destes locais, a presença das chamadas 
áreas ‘restritas’ na região de traçado dentro da TI, locais estes proibitivos para 
qualquer interferência de obras. Os kinja do grupo de trabalho não se 
mostraram muito confortáveis em esclarecer os motivos de consideram essas 
áreas como restrita. Na verdade, acreditam que este estudo não tem que tratar 
desse assunto, nem mesmo são coisas para serem reveladas aos kaminja (...). 
No entanto, o que se pode afirmar é que essas áreas aparentemente 
‘desocupadas’ aos olhos dos kaminja são locais muito importantes para os 
modos de vida kinja” (Folhes et alii, Anexo 8, p. 15). 

O pleito acerca dos locais sagrados, que é postulado na presente Ação Civil 
Pública, não obstante, parece recolher duas ordens de exigências, aparentemente 
paradoxais: de um lado, o reconhecimento oficial e a sinalização adequada destes 
locais, para a divulgação pública dos eventos trágicos que ali ocorreram no passado e, 
também, para o devido conhecimento das instâncias governamentais e privadas 
quanto à proibição ali interposta de locação de quaisquer planos ou 
empreendimentos; de outro, a interdição a todo e qualquer uso ou frequentação 
rotineira, própria ou alheia, de modo que, segundo suas próprias tradições, o passado 
e seus mortos sejam esquecidos e o povo Waimiri-Atroari possa seguir adiante, 
confiante de que suas aspirações e seus direitos serão respeitados pela sociedade 
envolvente. 

Por fim, para concluir a resposta a este Quesito, uma sugestão para a 
sinalização dos locais sagrados, reivindicada na presente Ação Civil Pública: que os 
trabalhos sejam realizados com a participação direta dos Waimiris-Atroaris e suas 
lideranças, com o acompanhamento de assessorias técnicas especializadas nas áreas 
de arqueologia e de audiovisual. Com as cautelas necessárias, a consulta aos Waimiris-
Atroaris e, acima de tudo, sem promover qualquer intervenção ou alteração nos 
resíduos ou na vegetação, os assessores técnicos poderão colaborar de maneira 
efetiva para a documentação das atividades, a coleta de depoimentos in loco e o 
registro imagético dos locais e seu entorno. Tal iniciativa, a ser efetivada de maneira 
abrangente e qualificada, poderá contribuir para o melhor cumprimento das 
finalidades ora pleiteadas, ou seja, a correta preservação do patrimônio indígena e, ao 
mesmo tempo, a produção de conteúdo com vista ao reconhecimento e à divulgação 
da história da construção da BR-174 no território Waimiri-Atroaris e suas 
consequências. 
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QUESITO 10. Como os indígenas Waimiri-Atroari que testemunharam a construção da BR-
174 descrevem os atos de violência praticados diretamente contra o seu povo naquele 
período? 

Se possível, especifique: 

10.1. Quantos ataques diretos ocorreram? 

10.2. Quem eram os autores desses atos de violência? 

10.3. Quantas pessoas participavam em cada ataque? 

10.4. Que tipo de armamento era utilizado? 

10.5. Em quais locais esses ataques ocorreram? 

10.6. Em que momento do dia ou em quais contextos (ex.: dias de festa) esses atos de 
violência costumavam ocorrer? 

10.7. Por quais meios físicos (terrestre, aéreo ou fluvial) os ataques aconteciam? 

10.8. Quais veículos eram utilizados pelos responsáveis pelos ataques? 

10.9. O que os indígenas sentiam diante desses ataques? 

10.10. Como os indígenas se comportavam durante esses atos de violência? 

10.11. É possível apontar a quantidade aproximada de indígenas mortos nesses ataques 
diretos? 

10.12. Do ponto de vista Waimiri-Atroari, porque esses ataques eram realizados? 

10.13. Quais os principais relatos sobre esses episódios de violência direta obtidos durante a 
pesquisa etnográfica? 

10.14. Em que momento esses episódios começaram a ocorrer? 

10.15. Como os Kinja organizam esses episódios cronologicamente? 

10.16. É possível falar em uma variação de intensidade e frequência desses episódios ao 
longo do tempo? Em caso afirmativo, de que forma, quando e por que ocorreu essa 
variação? 

10.17. É possível afirmar que tais atos de violência eram orientados por uma lógica de 
“extermínio” (Petição Inicial, fl. 14)? 

 Para organizar de maneira didática e sucinta o rol de informações aqui 
solicitadas, e evitar possíveis repetições, esta resposta abrangerá todos os pontos 
suscitados nos subitens acima.  

Os relatos dos participantes da vistoria pericial, aqui apresentados, ressaltaram 
ataques diretos a oito aldeias, a maioria delas por bombardeio aéreo de algum tipo de 
“arma química”, não explosiva, que causou óbitos entre os moradores, mas não 
afetou as edificações (malocas) ou a vegetação do entorno. Em alguns casos, logo após 
o bombardeio aéreo, ocorreram também investidas por forças terrestres, utilizando 
armas de fogo e instrumentos perfurocortantes. Bastante substantivas, as 
informações a seguir apresentadas é resultado do esforço coletivo dos participantes 
mais velhos, já relacionados no Quesito 8 acima, muitos dos quais são sobreviventes 
dos ataques ali perpetrados. 
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Embora numerosos, conflitos e agressões de menor escala foram citados pelos 
depoentes, mas apenas lateralmente. Na entrevista que concedeu ao jornalista 
Rubens Valente (2017, p. 170-171) em 2014, todavia, o coronel reformado Altino 
Berthier Brasil, ex-subsecretário de Segurança do Amazonas entre 1972 e 1975, que 
morou numa pequena fazenda nas proximidades da cidade de Presidente Figueiredo, 
AM, afirmou ter visto “vários operários feridos com flechas sendo atendidos em 
hospitais da região”; e além destes, oficiais amigos lhe disseram que também 
morreram dezenas de índios e de soldados: “Foi mais ou menos equilibrado o número 
de mortos de um lado e de outro. Não tenho uma estatística perfeita (...). Foram 
contatos, digamos, violentos, e ambos os lados faleceram (...). Olha, foram mortos por 
encontros armados, de um lado e de outro”. Por sua vez, o coronel engenheiro João 
Batista Fagundes, que foi tenente do 6º BEC em fins dos anos 1970, disse ao jornalista 
o que ouviu de oficiais e militares, que serviram durante a construção da estrada: 

“Morreu gente de ambos os lados. Não estou dizendo que só morreram 
soldados, não. Morreu muito índio também. 

Quantos índios teriam morrido nesses confrontos?”, eu quis saber. 

Ah, uns vinte. É, uns vinte. Porque do nosso lado morreram quinze. A gente 
tinha bastante recurso e mesmo assim morreu esse mundo de gente. 

Fagundes contou que os militares que morreram durante a obra foram ‘de tiro, 
de bala, de flecha, de borduna. Esses índios eram realmente aguerridos’. Disse 
também que havia muitos comentários sobre essas mortes, mas ‘a esta altura, 
viu, isso já está mais ou menos sepultado no escaninho da história. Não se 
comenta muito. Mas sabe-se que houve conflito e tal’” (Valente, op. cit., p. 
173). 

De acordo com os relatos dos depoentes, por ocasião da vistoria pericial, o 
primeiro bombardeio aéreo atingiu a aldeia So’o Mydy, e ocorreu pouco antes do 
ataque que os Waimiris-Atroaris, em represália, desfecharam contra o posto Alalaú II e 
a equipe de servidores que subia o rio Alalaú, em outubro de 1974. Do segundo 
semestre de 1974, portanto, a cronologia de bombardeios e ações terrestres contra as 
aldeias do Alalaú, do Abonari e do Camanaú estendeu-se pelo ano de 1975 - quando, 
afinal, os sobreviventes, sentindo-se enfraquecidos diante dos inimigos fortemente 
armados, retiraram-se em pequenos grupos para regiões distantes do eixo da estrada: 

Conversa entre vários participantes: “Não estava chovendo mais, no verão (de 
junho a dezembro). Para a chuva em junho ou agosto. O ataque ao posto do 
Alalaú foi logo em seguida. A aldeia foi atacada, e eles confundiram, ‘Vamos 
atacar o homem branco!’ Na época, pra nós, o homem branco [era visto] em 
geral, não tem a divisão - FUNAI é isso, soldado é aquilo... Eles confundiram e 
reagiram só [contra a] FUNAI” (NAWA, 21/08/2022). 

É preciso salientar, ademais, que, justamente no período em pauta, o 1º BIS - 
Batalhão de Infantaria da Selva iniciara as suas operações de patrulhamento e de 
apoio às atividades desenvolvidas pelo 6º BEC, na área da rodovia BR-174 em 
construção (Estado de São Paulo, edição de 17/08/1975). Simultaneamente, de acordo 
com os relatos, entre o segundo semestre de 1974 e o segundo semestre de 1975 as 
escaramuças e os ataques foram mais intensos. Na sequência, com o incremento 
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tanto do contingente de tropas militares quanto do quadro de servidores da FUNAI, 
algum tempo depois os conflitos na área cessaram, como observou o jornalista Rubens 
Valente: 

“A morte de Gilberto [Pinto] desencadeou uma série de medidas do Exército que 
estão na base de todas as denúncias e dúvidas que pairam sobre o que de fato 
ocorreu com os índios waimiri-atroari a partir de janeiro de 1975. Depois da 
chacina (...) o governo não montou nenhuma expedição em direção aos índios 
para tentar ‘pacificá-los’. O Exército preferiu recorrer à presença armada na 
área indígena de uma forma maciça sem paralelo até então. 

Anos mais tarde, o empreiteiro André [Moreira Nunes] confirmou que o Exército 
‘achou por bem enviar um grupamento do 1º BIS’ para proteger o canteiro de 
obras depois da morte de Gilberto (...). Portanto, diferentemente de uma 
unidade de engenharia e construção, como o 6º BEC, o BIS, que agora entrava 
na área waimiri-atroari, era uma unidade treinada para o combate contra 
revoltosos e rebeldes” (Valente, 2017, p. 160).  

Quanto à descrição dos meios utilizados, os depoentes da audiência judicial 
realizada no NAWA em 14/02/2019, assim como os participantes da vistoria pericial, 
nos dias 21-22/08 no NAWA e dia 05/09/2022 na sede do PWA, em Manaus, 
afirmaram que, nos ataques aéreos, foram avistados aviões e helicópteros que 
despejaram “veneno” ou “arma química”, por eles designados de “maxi” ou “maxki”. 
E, nas investidas por terra, eles identificaram os atacantes como militares, por usarem 
fardas de camuflagem, como as que são utilizadas por “soldados”, e portarem armas, 
como revólveres e metralhadoras. Quanto ao número de atacantes, não lhes foi 
possível contabilizar, seja porque a maior parte das investidas aconteceu no período 
noturno, seja pelo estado debilitado das testemunhas. Nas palavras de Dawna Elzo, 
que prestou depoimento como testemunha na audiência judicial em 2019: 

“A picada passou, depois vinha a equipe do trator. Passou isso, aí o ataque 
ocorreu. O ataque foi durante a construção da BR-174 (...). Foi um veneno que 
jogava na maloca. E tiros também. Não sei qual era o calibre [das armas], sei 
que era revolver e metralhadora. Não sei qual pessoa era, na época eu não 
sabia identificar qual era a pessoa (...). Não sei quantos eram. Estavam de 
uniforme, sapato e boné. Uniforme meio verde (...). Homem branco começou, aí 
nós agimos no contra-ataque, pra se defender. A defesa do direito [da terra]. 
Nós usamos nossos arcos e flechas (...). [O veneno] Era invisível, fazia barulho. 
Em cima da pessoa que caía, ele sentia dor, gritava muito alto e chegava a 
morrer. Fazia barulho, pingava em cima da pessoa e ela adoecia” (Audiência 
judicial, NAWA, 27/02/2019). 

Com base nos relatos por ocasião da vistoria pericial, nas sessões realizadas no 
NAWA e na sede do PWA, em Manaus, foi computado um total de 58 óbitos entre os 
Waimiris-Atroaris, causados por ataques de forças militares, por meio de lançamento 
de “veneno” e disparos de armas de fogo. Não obstante eventuais lacunas ou ligeiras 
incorreções ortográficas, o quadro aqui exposto vem corroborar os relatos dos 
ataques e as listas de pessoas mortas que o casal de indigenistas Egydio Schwade e 
Doroty Müller obteve em meados na década de 1980, quando lecionava na escola da 
aldeia Iawara:  
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“Mediante desenhos e as primeiras letras, eles [os alunos Waimiris-Atroaris] 
revelaram o método e as armas que os kamña usaram para dizimá-los: aviões, 
helicópteros, bombas, metralhadoras, fios elétricos e estranhas doenças. 
Comunidades inteiras desapareceram depois que helicópteros de soldados 
sobrevoaram ou pousaram em suas aldeias” (Schwade & Reis, 2015, p. 35). 

A seguir, apresento um sumário das aldeias atacadas entre 1974 e 1975 - três 
no alto Alalaú, duas no rio Abonari, uma no baixo Alalaú e duas no rio Camanaú -, 
dispostas numa sequência cronológica aproximada, com informações obtidas na 
vistoria pericial e, na medida do possível, acrescidas de outras fontes disponíveis.  

1. SO’O MYDY 

Aldeia localizada a oeste do eixo da estrada BR-174, num afluente da margem 
esquerda do rio Alalaú. Ataque com bombardeamento aéreo (pulverização) e disparos 
de “veneno” desde jiraus nas trilhas por onde passavam os Waimiris-Atroaris. Em 
seguida, os soldados entraram e cortaram o pescoço de um ferido, agonizante. 
População: 17 famílias. No ataque, morreram 16 pessoas. 

Óbitos no ataque à aldeia So’o Mydy 

No. Nome Sexo (M/F) Faixa etária 
1 Emitxe M adulto 
2 Maiany M adulto 
3 Trapia M adulto 
4 Wa'ja M adulto 
5 Marywana Txire M adulto 
6 Akynamy F adulta 
7 Piriwixi M ancião 
8 Piana M adulto 
9 Kaminjahara (cantor) M adulto 

10 Se're F anciã 
11 Waina M adulto 
12 Pyrydany M ancião 
13 Ianyma M ancião 
14 Mata'ia M adulto 
15 Wanjarywa M adulto 
16 Sakwamy F adulta 

 

Bare Bornaldo: “O nome da aldeia que eu vivia era So’o Mydy. A aldeia ficava 
próxima à estrada, estado de Roraima. Aconteceu na minha aldeia esse ataque 
do homem branco. A gente estava trabalhando na roça. Chegou essa ameaça, e 
a população começou a reduzir. Foi um ataque de veneno. Era um dia de 
trabalho normal. Não esperava. Era muita gente nessa aldeia. Era dia de 
maryba [festa], festa de iniciação do menino guerreiro. O povo estava reunido. 
Veio gente de outra aldeia pra participar da festa. Foi ataque terrestre e por 
cima, de helicóptero. Jogava veneno em cima da maloca. Causava tonteira, 
febre, corpo [ficava] estranho. Morreram muita gente. Perdi minha família, 
muita gente morreu. Sobreviveram poucos. Perdi meu pai, minha mãe, minha 
irmã e meu irmão. Eu sou o único sobrevivente da família. Fiquei lá sozinho. 
Quem ajudou foi meu tio, ele morava noutra aldeia. Ele foi buscar.  
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Senti calor no corpo [na hora], no dia não podia andar. Não vi as pessoas 
saírem, fiquei sozinho. Eles [os atacantes] vieram por terra, e entraram na 
aldeia, quando estava sozinho. Vi o parente adoentado ser esfaqueado na 
garganta. Essa pessoa que foi esfaqueada estava muito doente, era Waina. 
Eram homens brancos, kaminja. Possuíam armas, revólveres. Sofri muito 
sozinho [depois], não esperava ninguém fazer socorro.  

Depois que aconteceu isso, fomos ver o que estava acontecendo em nossa 
terra. Fazia muito barulho, escutamos barulho do equipamento [tratores]. 
Chamou a atenção. Passou por cima do caminho, na área que caçava, passou 
na área sagrada onde nossos antepassados viveram e onde as pessoas 
perderam a vida.  

Depois que passou a estrada veio a doença. Com a doença morreu mais gente. 
Os que morreram, com o corpo muito quente, dormência (...). As pessoas que 
chegaram aqui estavam de farda, a mesma farda que existiu naquele tempo. 
[No ataque] era o mesmo uniforme.  

Sobreviventes do ataque: Wanaby e Aije, eram convidados pra festa. A família 
dela foi convidada pra festa e sofreu ataque. Algumas pessoas que estavam na 
festa conseguiram fugir. 

Os corpos foram queimados pelos parentes. Não deu pra queimar todos. Não 
sabe direito o que foi feito, estava ruim.  

[Os que vieram por terra, no ataque] era homem branco. De uniforme, uniforme 
que usa hoje. Exército que usa esse uniforme. Dentro da aldeia, vi entrar duas 
pessoas. Foi o que consegui ver. Eu vi a pessoa com o pescoço cortado.  

[Sobre veneno]: Jogaram em cima da maloca. Escutava barulho em cima da 
aldeia. Depois vieram as pessoas por terra. Só os índios morreram [não 
morreram atacantes]. Era adolescente na época. 

O revólver era curto. O uniforme todo pintado, como uma folha [camuflagem]. 

O ataque foi durante a construção da estrada. Antes da estrada não havia 
epidemias, esse tipo de doença (sarampo, gripe). 

Os corpos que não foram queimados ficaram lá. Não tinha ninguém pra cuidar 
do corpo” (Audiência judicial para oitiva de testemunhas, NAWA, 27/02/2019). 

Wamé Viana: “Primeiro, o [nosso] povo morrendo. Morreu aqui, na aldeia 
central, So’o Mydy. Aí nós fomos voltando... Na história que a gente viu, veio 
um avião. Qual é o tipo de avião? Aí passaram, rodaram lá, aí já começou a 
morrer. Dez horas do dia, começou a rodar o avião lá. E duas horas da tarde 
começou a morrer o pessoal. Tipo uma água [que jogou do avião]. Eu ouvi falar 
isso de quem escapou. Eu vi pessoas mortas lá também. Nós estávamos indo 
pra festa [na aldeia So’o Mydy]. Quem viu, quem estava lá era o Bornaldo Baré. 
Nós salvamos ele, no meio do povo morto. Não chegamos no mesmo dia, na 
hora que estava morrendo, chegamos dias depois. Já estava apodrecendo, o 
urubu já comendo. Quando chegamos lá, o tio pegou ele [Bornaldo] e levou pra 
salvar ele (...) 
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Pessoal do Exército (...). O que nós estamos contando é de verdade. Ninguém 
está inventando. Foi ataque. Quem tem poder é o Exército. Pessoa morta no 
So’o Mydy, eles fizeram isso. A gente viu pessoa morta no So’o Mydy. Nossos 
pesquisadores foram lá, muito depois, encontraram lá garrafa; fizeram uma 
armadilha bem na frente da porta da aldeia. Nosso conhecimento é esse, de 
verdade que a gente conta. Pesquisadores foram lá depois de um ano. A garrafa 
eu não vi, só o que eu contei mesmo, eu vi o pessoal morto” (NAWA, 
21/08/2022).  

Bare Bornaldo: “Não queimava a pele da pessoa. Quando a aldeia ficou bem 
aquecida, fiquei com febre muito alta. A maloca ficou aquecida. As folhas das 
árvores não caíram. Matou só as pessoas que estavam lá. Morreu uma maloca, 
inteira (...). 

Não é mentira. Foi real. Eu tinha mais ou menos 12 anos. Eu vi que kaminja foi 
lá, abriu a casa e entrou na marra, vi isso. Eu estava doente. Tinha um parceiro 
meu, chamado Waina. Vi o kaminja cortando o pescoço do meu parceiro. 
Ficamos cercados por eles. Não tinha como sair. Foi o Exército que foi lá nos 
atacar. Eu estava adoentado, não podia andar. Me cobri com uma esteira, vi 
meu pai doente, os outros Kinja. Arrombaram a porta, entraram na aldeia com 
lanterna. Viram quem estava vivo. Começou pelo Waina, cortaram o pescoço 
dele. Do meu pai também, cortaram. Cortaram três Kinja. Um chamava 
Pytanym, furaram ele” (NAWA, 21/08/2022).  

Mario Parwe: Quando chegamos na aldeia, junto com Comprido, nós 
percebemos (...). Nós chegamos lá, subiu a temperatura nossa, subiu mesmo. 
Quente, quente, onde morreu [o pessoal]. Aí Comprido: ‘Embora, embora! Isso é 
maxi’. Maxi é veneno. Maxi, maxi, maxi. Quente, quente, quente, ardendo na 
gente. Voltamos pra trás. Lá na frente, tomamos banho. Melhorou o corpo. Aí 
nós seguimos de novo. Eu vi isso, e voltamos pro acampamento. Depois que nós 
olhamos o Bornaldo, outro corpo cortado. Outro dia nós voltamos, com todo 
mundo, flecha, tudo, veio Comprido...” (NAWA, 21/08/2022). 

2. WARIPE MYDY 

Aldeia localizada no alto rio Alalaú. Ataque com bombardeamento aéreo 
(pulverização). População: 17 famílias. No ataque, morreram 6 pessoas. 

Óbitos no ataque à aldeia Waripe Mydy 

No. Nome Sexo (M/F) Faixa etária 
1 Traiba Mawe M ancião 
2 Abyky F adulta 
3 Kapene M ancião 
4 Wahry M ancião 
5 Samiamy F adulta 
6 Aiehe F adulta 

 

Dawuna Elzo: “Na chamada Warype Mydy, no alto Alalaú. Na maloca tinha 17 
famílias, população 64 pessoas. Morreram 6 pessoas. Mesmo esquema. 
Aconteceu pouco depois, quase ao mesmo tempo da primeira. Nessa guerra, 
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nesse segundo ataque, já estávamos atentos. Quando começou, nós fugimos. 
Saiu da aldeia logo no início do ataque. Morreu menos. Se continuassemos lá 
morria mais. Quem comandava lá, avisou, ‘Vamos embora!’. Saíram da casa, 
em direção al alto Alalaú. Ao mesmo tempo, quando conseguiram fugir, menos 
morreram. O chefe da aldeia chamava Kapané” (NAWA, 21/08/2022). 

Wanaby Raimundo: “Continuou acontecendo, em outros lugares. Isso se repetiu 
na aldeia Waripe Mydy, os mesmos sintomas. Eu presenciei esses 
acontecimentos tanto na So’o Mydy qunto na Waripe Mydy. As pessoas em 
Waripe Mydy saíram para caçar e voltavam doentes. No caminho sentiam um 
impacto no corpo, o calor e tonteira. A pessoa sentia bater, na nossa língua é 
maxi, veneno. Era uma pessoa desconhecida, kaminja que tinha atacado. As 
pessoas que chegavam doentes diziam isso (...). 

Como estava morrendo pessoas todos os dias, tentamos queimar [os corpos], 
mas não deu pra queimar todos. Tive que sair pra escapar. Nós não voltamos 
mais pra lá, não sei se levaram... Os [corpos dos] parentes que ficaram lá, 
ficaram lá mesmo” (Audiência judicial para oitiva de testemunhas, NAWA, 
27/02/2019). 

3. WARIKY MYDY 

Aldeia localizada num afluente da margem esquerda do alto rio Alalaú. Os 
soldados atacaram de noite, dando tiros. População: 5 famílias. No ataque, morreram 
3 pessoas. 

Óbitos no ataque à aldeia Wariky Mydy 

No. Nome Sexo (M/F) Faixa etária 
1 Sywa M ancião 
2 Kiana M adulto 
3 Kawe M adulto 

 

Dawuna: “Terceira aldeia atacada, Waryki Mydy, no alto Alalaú. Aqui moravam 
5 famílias, população de 24 pessoas. Morreram 3 pessoas. Ataque do mesmo 
tipo, jogaram de avião”.  

Parany Tomoso: “Consegui flechar um deles [atacantes]. De noite, não 
conseguiu ver [se tinha roupa de soldado]. Aí não voltaram mais. Eles 
[atacantes] deram tiros, de noite” (NAWA, 21/08/2022). 

4. KAMAKY MYDY 

Aldeia localizada no rio Abonari, próxima ao local do massacre da expedição do 
padre Calleri. Ataque aéreo com veneno, maxi, e por terra, atirando. População: 29 
famílias. No ataque, morreram 8 pessoas. 
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Óbitos no ataque à aldeia Kamaky Mydy 

No. Nome Sexo (M/F) Faixa etária 
1 Waipinje M adulto 
2 Baietyky M adulto 
3 Waikyry M adulto 
4 Wakre M adulto 
5 Warype M adulto 
6 Baxi F adulta 
7 Weriri F adulta 
8 Recém-nascido  adulto 

 

Temehe Tomás: “Quarta aldeia atacada. Aqui o pessoal estava reunido. Na 
aldeia Kamaky Mydy, no rio Abonari [próximo do local da aldeia onde foi morto 
o padre Calleri]. O ataque aconteceu dias depois do anterior. Nessa aldeia tinha 
29 famílias, no total. Morreram 8 pessoas.. Atacaram de avião, ajudando o 
ataque sobre eles” (NAWA, 21/08/2022). 

Temehe Tomás: “Minha aldeia, antes da estrada, morava em Ypy Mydy, na 
cabeceira do rio Uatumã. Antes da estrada, vivia em paz, sem incomodação. 
Fazia roça, plantio e limpeza. Onde a estrada passou, onde a gente 
perambulava, também passou na beira do roçado e lugar sagrado. Existiam três 
aldeias [no trajeto da estrada]: aldeia Tapii, aldeia Tapypyna e aldeia 
Myrymyry. Chegou a estrada, não sabia o que era. Conflito iniciado pelo homem 
branco, usava arma, metralhadora, revólver. Foi atacada a aldeia inteira. Nós 
estávamos em outra aldeia; quando chegamos já viu tudo atirado na maloca. 
Estava construindo a nova aldeia pros amigos. Tinha gente na aldeia nossa que 
foi atacada. Um grupo [de atacantes] veio por terra e outro de helicóptero, 
soltando dinamite ou bomba, em cima da minha maloca. Eu vi. Eram homens 
brancos, kaminja. Eram muitos. Eram muitos helicópteros. Vi soltando do 
helicóptero a bomba. Teve pouco terrestre [tiros] e mais pelo alto (...). Teve 
outro ataque depois desse, no Abonari. Eu vi, foi terrestre. Não teve helicóptero. 
Era kaminja. Estavam de uniforme, cor de mato [verde]. Eu vi pessoalmente. 
Eram muitos. Tinha muitos kinja, eu estava lá presente, com meu grupo. 
Estávamos plantando roçado, aí veio esse ataque. Eles não avisaram, eles não 
conversaram conosco. Tinha revólver, metralhadora que usaram. Eu vi tiro 
numa pessoa, na minha frente. Morreu parente próximo, minha tia. Minha mãe 
sobreviveu. A primeira aldeia que eu morava foi atacada. Depois desse ataque 
eu mudei pra essa aldeia, onde continuou o ataque. A primeira por helicóptero, 
depois a do ataque terrestre. Dessa vez escaparam três pessoas para a terceira 
aldeia, Taquari. Essa aldeia ficava [no trajeto] na estrada. O trator passou por 
cima. A população estava reduzida. Ficava entre o NAWA e o Abonari. As 
pessoas se afastaram da aldeia, pra passar a estrada. Depois desses (...), não 
houve outros ataques (...).  

O ataque ao Gilberto [sertanista, no posto Abonari, em dezembro de 1974] 
aconteceu porque já tínhamos sofrido ataques nas nossas aldeias. Pra 
responder o ataque que aconteceu na aldeia, [nós] fomos pra atacar o posto da 
FUNAI. O ataque na aldeia [que sofremos] foi antes do ataque do Gilberto. Os 
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dois ataques às aldeias foram antes do ataque ao Gilberto” (Audiência judicial 
para oitiva de testemunhas, NAWA, 27/02/2019). 

 

 
Fig. 24: Mapa das aldeias do Alalaú e Abonari atacadas em 1974 e 1975 (NAWA, 21/08/2022). 

 

5. KEKYRI MYDY 

Aldeia localizada entre o rio Alalaú e o rio Abonari, a oeste da estrada (próximo 
à atual aldeia Makapy). Os atacantes atiraram; um deles morreu e os demais 
escaparam. População: 3 famílias. No ataque, morreram 3 pessoas.  

Óbitos no ataque à aldeia Kekyri Mydy 

No. Nome Sexo (M/F) Faixa etária 
1 Maika (cantor) M ancião 
2 Xirykyma F adulta 
3 Warakinja F anciã 

 
Temehe Germano: “Quinto ataque. Lá em baixo, a aldeia Kekyri, entre o Alalaú 
e a cabeceira do Abonari, próximo da atual aldeia Makapy”.  
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Raimundo Xirima: “Nessa aldeia, foram perseguidos por cachorros. Como 
estavam prevenidos, um deles [kaminja] perdeu a vida nesse ataque. Vieram 
por terra. O pessoal tentava esconder, mas o farejador vinha com cachorro e 
localizava. Usaram também arma química. Com avião e gente por terra com 
cachorro. [Atacantes] queimaram esse corpo e fugiram, escaparam. Deram 
tiros” (NAWA, 21/08/2022).  

6. TARARA WOTYKWAHA 

Aldeia localizada nas cabeceiras do rio Abonari. População: 14 famílias. No 
ataque, morreram 12 pessoas. 

Óbitos no ataque à aldeia Tarara Wotykwaha Mydy 

No. Nome Sexo (M/F) Faixa etária 
1 Demina F adulta 
2 Iwaryry F adulta 
3 Njawyka F adulta 
4 Ketany F adulta 
5 Kanawyka (cantor M adulto 
6 Karamixi (líder) M ancião 
7 Parany M adulto 
8 Warypamy F adulta 
9 Mepeni (cantor) M ancião 

10 Mora M anciã 
11 Wakiri M adulto 
12 Recém-nascido  criança 

 

Raimundo Xirima: “Sexta aldeia atacada, Tarara Wotykwaha Mydy. Era uma 
aldeia central. As pessoas da aldeia Kekyri fugiram para esta aldeia, mas 
também foram atacadas aqui. Ataque da mesma maneira, com arma tóxica. 
Nessa aldeia é que morreram mais. Mataram meu pai com tiro aqui, no meio do 
caminho. Vi quando eles acertaram na testa do meu pai, nome dele Maiká.” 

Temehe Germano: “Maiká era de outra turma. Quando ele perdeu a sua vida, o 
filho Xirima foi pra outra turma. Aí que o Karamixi e outro perderam a vida 
também, com arma tóxica - eles eram da aldeia Kekyri.  

Essas que falamos são apenas as aldeias principais que foram atacadas. Mas 
tinham outras aldeias menores, que a gente fala. Esse levantamento é só das 
principais”. 

Sawa Aldo: “Morte do meu do avô por tiro na cabeça, na aldeia Tarara. Tinha 
10 anos, meu avô ensinava muitas coisas. A aldeia foi atacada, e seus 
moradores fugiram. Cerca de um mês depois, acompanhei a turma que foi à 
aldeia do meu avô ver o que aconteceu. Vi os restos mortais do meu avô 
[esqueleto] caído na porta da maloca, com o crânio perfurado por tiro” (NAWA, 
21/08/2022). 
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7. WO’O MYDY 

Aldeia localizada no médio rio Camanaú. Foi atacada com armas de dia. Taira, o 
líder, morreu com tiro; sua esposa Kynyny, de maxi. População: 5 famílias. No ataque, 
morreram 4 pessoas. 

Óbitos no ataque à aldeia Wo’o Mydy 

No. Nome Sexo (M/F) Faixa etária 
1 Taira (líder) M adulto 
2 Kynyny F adulta 
3 Sekynja M adulto 
4 Abama F adulta 

 

Paulo Kabaha: “Ataque de armas, durante o dia. Taira morreu de tiro; e 
morreram de maxi sua esposa Kynyny e um homem (Sekynja) e sua esposa 
(Abama). Família de Taira morreu. Houve tiros na aldeia. Tiro na cabeça, 
mataram na rede. Brancos mataram ele. O filho dele Pedro Taira está vivo. 

Quando o Gilberto morreu, foi ataque. Desse Wo’o Mydy, afastou para outra 
aldeia, ali viveram por ali, sobreviveram. Depois do ataque do Gilberto [Pinto], 
afastaram da estrada, pra cá. Depois que voltaram pra fazer aldeia, no Abonari 
também.  

O ataque no Wo’o Mydy foi depois que Gilberto morreu. Dois meses depois da 
morte do Gilberto. Essa guerra, aí afastaram um pouco. Primeiro, quando a 
estrada passou, ainda ficaram. O pessoal do Exército atacou os índios. Aí 
afastou. Quando matou o Gilberto, afastaram de novo. E voltaram de novo, 
mesma coisa que o pessoal do Iawara fez” (Sede do PWA, Manaus, 
05/09/2022).  

8. KAMAKY MYDY 

Aldeia principal da região, localizada num afluente da margem esquerda do rio 
Camanaú. Líder Maruaga. Morreram de veneno (maxi). População: 12 famílias. No 
ataque, morreram 6 pessoas.  

Óbitos no ataque à aldeia Kamaky Mydy 

No. Nome Sexo (M/F) Faixa etária 
1 Kaia F adulta 
2 Krawapy F adulta 
3 Tawi F adulta 
4 Maruaga (líder) M ancião 
5 Awiaby F adulto 
6 Sekymyna F adulto 

 

 

A dinâmica dos ataques às aldeias e os recursos bélicos ali empregados, 
relatados acima, parecem indicar que as operações foram executadas como uma 
“guerra de ocupação”, cuja finalidade seria dar cobertura e viabilizar os trabalhos de 
construção da estrada BR-174. Do ponto de vista dos Waimiris-Atroaris, de maneira 
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análoga, os forasteiros “kaminja” invasores pretendiam se apossar de seu território 
ancestral, e para isto tentaram eliminá-los, despejando substâncias venenosas, 
“maxi”, sobre as aldeias e seus moradores. O que os preservou de agravos maiores e, 
até mesmo, do extermínio teria sido a decisão firme dos sobreviventes Waimiris-
Atroaris de se retirar do eixo da estrada em construção, evitando contatos com 
trabalhadores e patrulhas militares. 

É preciso notar, outrossim, que o conceito de “maxi” (feitiço, veneno), 
mediante o qual os Waimiris-Atroaris interpretaram, à época, a substância malévola 
que os atacantes manipulavam, vem desde então adquirindo significados mais 
precisos, à medida que se ampliam os conhecimentos a respeito do aparato industrial 
e tecnológico à disposição da sociedade kaminja. De modo que, hoje, o termo “maxi” 
conota toda a sorte de defensivos agrícolas ou poluentes e, para o que nos interessa 
na presente perícia, também as armas químicas e biológicas. 

Quanto à identificação da “arma química” lançada nos bombardeios aéreos na 
década de 1970, contudo, restam-nos apenas conjecturas. Vejamos o que nos diz a 
literatura disponível sobre este assunto - na falta de uma opinião mais abalizada, de 
um especialista da área médica. A descrição dos efeitos observados nos seres 
humanos e na vegetação, de plano, permite excluir as bombas incendiárias de 
“napalm” ou semelhantes. Os sintomas que os Waimiris-Atroaris reportaram - calor 
ambiental, febre, enjoo, dor de cabeça e paralisia nos membros -, à primeira vista, 
parecem compatíveis com a patologia dos “nerve agents”, ou seja, os compostos 
organofosforados cujos efeitos à exposição são quase imediatos: corrimento nasal, 
visão turva, sudorese excessiva, tosse, respiração rápida, confusão mental, dores de 
cabeça, perda de consciência, paralisia e insuficiência respiratória, podendo levar a 
óbito. Dentre os organofosforados usados para fins bélicos, o chamado “Gás VX” é 
considerado o mais potente dentre os “nerve agents”. Desenvolvido na Inglaterra em 
1952, esta substância é normalmente mantida em estado líquido, possui baixa 
volatilidade, propriedades adesivas e é inodora (CDC, 2018; Caldas, 2000). 

Por fim, gostaria de observar que os arquivos militares não disponibilizaram, 
até o momento, os registros e os relatórios oficiais sobre movimentos de tropas e 
atividades relacionadas à construção BR-174. Existe a suspeita, aliás, de que “a 
documentação daquela época foi toda destruída” - como advertiu o coronel Lauro 
Augusto Andrade Pastor Almeida, que chefiou o 2º Grupamento de Engenharia e 
Construção, entrevistado pelo jornalista Rubens Valente (2017, p. 172). 

QUESITO 11. De acordo com a Petição Inicial, um dos atos de resistência protagonizados 
pelos Waimiri-Atroari em janeiro de 1973 “foi uma reação ao comportamento de Celso 
Maia, um mateiro que havia descumprido certas regras da frente de atração e adotado 
procedimento inadequado, tendo levado revistas pornográficas e fotografias obscenas aos 
indígenas, além de ter tentado acariciar uma das indígenas” (fl. 32). Considerando esta 
informação, responda: 

11.1. Há outros relatos de assédios, agressões sexuais ou comportamentos abusivos 
praticados contra as mulheres Waimiri-Atroari durante a construção da BR-174 e após sua 
finalização? Em caso afirmativo, especifique: 

11.2. De que modo e em quais contextos esses atos de violência sexual ocorriam? 
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11.3. Há mulheres sobreviventes que passaram por essas agressões e que poderiam fornecer 
relatos sobre os referidos episódios? Se possível, incluir tais relatos. 

11.4. Quais os impactos objetivos e subjetivos dessas agressões para as mulheres que as 
sofreram e para os Waimiri-Atroari de forma mais ampla? 

Para uma resposta didática e sucinta, foram aqui reunidos os subitens deste 
Quesito. 

No livro É a FUNAI que sabe, o antropólogo Stephen Baines, cuja pesquisa de 
campo entre os Waimiris-Atroaris realizou-se entre 1982 e 1985, reportou várias 
situações de abuso sexual, envolvendo servidores da Frente de Atração Waimiri-
Atroari. Acerca destas condutas, Baines ajuizou criticamente: “mesmo que os 
funcionários sejam proibidos de casar-se com as mulheres Waimiri-Atroari, muitos 
deles exigiam acesso sexual às mulheres, privilegiando-as, e os seus cônjuges, com 
bens manufaturados” (Baines, 1991, p. 329). Abaixo, relaciono alguns destes 
episódios, mantendo os nomes fictícios utilizados pelo autor: 

- na Frente Avançada Maré, no rio Camanaú, o pesquisador observou o chefe 
de posto acariciando mulheres indígenas; ele também favorecia Carolina, esposa de 
Isaías, com presentes e alimento. Certo dia, flagrou-o na rede dela: “ficou-me evidente 
que ele estava tratando Carolina como sua mulher, mandando-a preparar comida para 
ele e também tirar espinhos de seus pés, o que as mulheres Waimiri-Atroari só faziam 
para seus cônjuges”. Ao mesmo tempo, o chefe de posto conferia privilégios ao 
marido Isaías. E quando os homens Waimiris-Atroaris reclamavam de seu 
“envolvimento com as suas mulheres”, o chefe de posto distribuía “bens 
industrializados (...) para agradá-los e acalmar a situação” (Baines, 1991, p. 49-50, 53-
54, 137); 

- no posto Alalaú II, o chefe de posto anotou no “Diário de Ocorrências do 
Posto” que as desavenças internas dos Waimiris-Atroaris ali ocorriam “como 
consequência das atividades sexuais de servidores com mulheres Waimiri-Atroari” (op. 
cit., p. 166); 

- a jovem Clara, do aldeamento Maré, após um período na Casa do Índio em 
Manaus, “voltou grávida de um funcionário que trabalhou posteriormente na Frente 
Avançada Maré” (op. cit., p. 169); 

- segundo os funcionários índios da Frente de Atração, eles estariam 
autorizados a manter relações sexuais com as mulheres Waimiris-Atroaris (op. cit., p. 
192): 

“Embora alguns brancos, também, mantivessem relações sexuais com mulheres 
Waimiri-Atroari, os funcionários índios classificavam seus colegas brancos como 
sexualmente proibidos para os Waimiri-Atroari, classificação que alguns 
servidores brancos assumiam. Nas palavras do chefe de posto branco Petrônio: 
Índio com índio pode. Índio pode ter relações com uma índia. Nós (brancos) não 
podemos, não, mas índio pode” (op. cit., p. 206-207); 

- os líderes Dario e Dalmo, em 1984, relataram “diversos casos de servidores 
que mantinham relações sexuais com mulheres Waimiri-Atroari”, e solicitaram o apoio 
do pesquisador para comunicar os fatos à FUNAI (op. cit., p. 200); 
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- no posto Terraplanagem, a esposa do encarregado do posto narrou cenas de 
abuso e a agressão de um servidor que, à força, tirou a roupa de uma jovem (op. cit., 
p. 210); 

- um servidor índio disse para outros servidores “que planejava denunciar 
alegados casos de servidores que mantinham relações sexuais com mulheres Waimiri-
Atroari” (op. cit., p. 259);  

- os líderes Dario e Dalmo contaram que “os funcionários Cézar e Clóvis levaram 
uma mulher jovem, que morava em Terraplenagem, para um quarto na Base, onde a 
despiram e cada um obrigou-a a manter relações sexuais, enquanto o outro tirava 
fotografias” (op. cit., p. 313, nota 178). 

Quando perguntados sobre assédios, agressões sexuais ou comportamentos 
abusivos contra as mulheres, os participantes da vistoria pericial confirmaram a 
ocorrência de vários casos após a construção da estrada BR-174, ao tempo da Frente 
de Atração, e apresentaram a lista abaixo, com alguns funcionários da FUNAI acusados 
de assédio sexual, consumo de bebida alcoólica e porte irregular de arma de fogo: 

 

Funcionários da FUNAI acusados de abuso sexual, consumo de bebida e uso de armas 

No. Nome Posto ou aldeia Acusação 
1 Paulo Cruz Alalaú Abuso e bebida 
2 Machado Alalaú Abuso e bebida 
3 Josima Alalaú Abuso e bebida 
4 Matias Abonari Abuso e bebida 
5 Deuzamor Jeremias (etnia Munduruku) Iawara Abuso e bebida 
6 Jeremias (etnia Munduruku) Iawara Abuso e bebida 
7 Benito (chefe de posto) Jundiá Bebida e arma 
8 Carlão (“Gaúcho”) Curiaú, Camanaú e Maré Abuso e bebida 
9 Julio  Curiaú, Camanaú e Maré Abuso e bebida 

10 Camilo Curiaú, Camanaú e Maré Abuso e bebida 
11 Barbosa (chefe de posto) NAWA Abuso e bebida 
12 Mauricio (etnia Tukano) NAWA Abuso e bebida 
13 Hilário (indígena, cozinheiro) NAWA Abuso e bebida 
14 Manoel Alcântara Alalaú Abuso e bebida 

 

 Contudo, os participantes preferiram não expor detalhes dos casos ocorridos 
ou relatos das vítimas, para não causar constrangimentos a elas e seus familiares; 
disseram eles: 

Temehe Germano: “Eles [os participantes] estão relatando que esse fato 
aconteceu. Detalhadamente não pode falar, mas houve agressão sexual. Depois 
da construção da BR-174, [por parte de] funcionário da FUNAI, eles estão 
relatando. Porque, como eles [os funcionários] tinham comida, biscoito, eles se 
organizavam pra fazer festa, eles aproveitavam. E ensinava já outra cultura. 
Forró, eles tocavam música brasileira. O senhor Mário [Parwe] me relatou que, 
quando ele viu a atitude deles, que faziam na época, então recolheram o 
funcionário, foi demitido. Por conta disso que as lideranças mais antigas 
decidiram que nunca mais terá um funcionário aqui. Por conta disso, os 
Waimiri-Atroari não têm interesse em trabalhar com funcionário da FUNAI”.  
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Mopyny Jeremias: Nem cigarro, nem bebida alcoólica, nem estupro, nunca 
poderá existir aqui na área Waimiri-Atroari, é isso que eles estão dizendo (...). 
Do contato pra cá, [aconteceu] bastante. Não só aqui, na área do rio também. 
Antes do Programa [Waimiri Atroari], nós decidimos. Funcionários da FUNAI. 
Soldados não, estavam fora. [Agora] Nem cigarro, nem bebida alcoólica, nem 
estupro, nunca poderá existir aqui na área Waimiri-Atroari, é isso que eles estão 
dizendo” (NAWA, 22/08/2022). 

Conforme explicaram, os funcionários da FUNAI foram paulatinamente 
retirados da Terra Indígena Waimiri Atroari (alguns demitidos, outros aposentados), 
sendo substituídos por profissionais contratados pelo Programa Waimiri Atroari - PWA 
(Convênio FUNAI/Eletronorte), em todas as áreas de atuação - educação, saúde, 
atividades produtivas etc. De acordo com Parwe Mario, presidente da ACWA:  

Parwe Mario: “Quando eu fiquei presidente da Associação [ACWA], melhorou. 
Saúde, educação. Hoje temos gabinete dentário, na área do rio tem outro desse 
tipo. Esse pessoal trabalha aqui, quinze dias vai embora, vem outro. Lá mesmo 
jeito, tratando dente de Kinja.  

Eu acho que até aqui tá bom, pra mim. Não vi nenhum problema com 
funcionário [do Programa Waimiri Atroari]. Não bagunça nada. Até hoje nunca 
tomaram aqui dentro. Cachaça não pode, fumar não pode. Até hoje esse 
pessoal tá assim. Alguém que tomar escondido está fora. Eu fazia isso com 
chefe de posto da FUNAI. Chefe de posto da FUNAI lá no Jundiá dormia nu, com 
revólver na cinta. Eu tirava bala dele, sem ele sentir. Levei essas balas pra 
mostrar. O nome dele era Benito, chefe de posto da FUNAI. Outro dia fui lá, falei 
na cara dele. Contei a história. Quis desmentir, que trabalhou com 
Munduruku... Outro índio é diferente. Respeita comigo, tirei prova. Abri minha 
mão, cheia de bala. Ele assustou. O parente pegou a garrafa de cachaça 
escondida debaixo da cama. Arruma a rede! Pediu outra oportunidade, essas 
coisas... Dentro da terra indígena, tu é FUNAI, pra proteger. Não protegeu nada. 
Não fez nada, só conta. Entrou no quarto, arrumou, e foi embora... 

Lá vem Washington, atendente, com mulher dele. Trabalhar. Reuni com ele. 
Falei, não quero igual fulano. Ele fez do mesmo jeito, começou a sair pro forró 
no Jundiá. Caminhão era novo, ficou velho. Perguntava no posto onde está, foi 
pra fora levar mulher dele. Falei pra ir embora. 

Assim que é história aqui dos Waimiri-Atroari. Muito forte e fraco. Ainda teve 
isso que você falou, abuso sexual. Isso foi, muito funcionário que tinha. Por isso 
que nós tiramos os funcionários todos, não ficou ninguém. Quem tá envolvido, 
pode ir embora, pode embora. Sobrevivência aqueles que eu falei, Parazinho 
[Paulino Dantas] e Assis. Só isso, pra contar” (NAWA, 22/08/2022). 

QUESITO 12. De acordo com a Petição Inicial, após a ocorrência dos atos de resistência 
indígena referidos no quesito anterior, o sertanista Gilberto Figueiredo, responsável pela 
FAWA, “fez, em setembro [de 1973], uma série de recomendações aos oficiais e chefes de 
turmas: evitar a presença de mulheres na reserva; proibir caça e pesca; evitar que pessoas 
circulassem com armas de fogo; evitar conduzir objetos que despertassem curiosidade; 
nunca dar roupas aos índios, principalmente usadas; proibir a entrada de bebidas alcoólicas 
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ou drogas; todo o pessoal deveria ser vacinado contra varíola, sarampo, febre amarela e 
tifo; exigir atestados que não são portadores de doenças infecto-contagiosas, 
principalmente venéreas.” De acordo com as narrativas dos Waimiri-Atroari, é possível dizer 
que as precauções sugeridas por Gilberto foram observadas durante a construção da BR-
174? 

No relatório de Gilberto Pinto (1972b), sobre as atividades desenvolvidas em 
setembro e outubro de 1972, o sertanista relatou a visita a uma aldeia no alto 
Camanaú, em companhia do empreiteiro André Moreira Nunes, contratado pelo 6º 
BEC para o serviço de desmatamento - na aldeia, centenas de Waimiris-Atroaris 
estavam participando de uma festa: 

“Gostaria de ter ficado para assistir a continuação da festa, mas estava 
acompanhado de pessoas estranhas ao serviço, não sabendo qual o 
comportamento dos mesmos junto aos índios com a demora dos festejos; 
contudo deu para mostrar ao Sr. André e a seus empregados que cultivamos 
uma boa amizade com os Atroari e os Waimiri, e que de agora em diante tudo 
dependerá do pessoal dele no desmatamento e no transporte de carga via 
marítima. Dei ordem na frente do sr. André para o funcionário sr. Walter de 
Oliveira que acompanhará o funcionário Paulo Ramos, dando cobertura ao 
serviço de topografia, para que não permitissem ninguém visitar as malocas e 
limparem bem o trecho em que o desmatamento corta o caminho de índios, 
permanecendo atentos e que qualquer anormalidade ou irregularidade nos 
comunicasse; solicitei ao Sr. André que chamasse a atenção do seu empregado, 
sr. Celso Maia, transportador de suas mercadorias, para deixar de intimidades 
com os índios” (Pinto, 197b). 

Outras medidas foram tomadas pelo sertanista, quando os operários deram 
início à construção da ponte sobre o rio Abonari, em agosto de 1973: 

“Neste local [onde instalavam o posto Abonari II], os índios que baixarem [o rio 
Abonari] em ubás terão um primeiro contato com o pessoal da FUNAI; assim, 
estaremos dando cobertura ao pessoal que trabalha na construção da ponte, 
evitando que os índios tenham contato direto com os mesmos, pois tôdas as 
vêzes que os índios chegarem alí, serão acompanhados pelo nosso pessoal na 
baixada até ao P.I.A. Sto. Antônio do Abonari para fazerem suas trocas. 
Devemos determinar ao pessoal da construção da ponte algumas normas que 
recomendo sejam as seguintes: 1 - Não permitir fazerem nenhuma troca com os 
índios; 2 - Não passarem além do sub-posto, nem em caçadas; 3 - Comunicar-
nos quando, porventura, aparecer algum elemento estranho aos seus quadros 
de serviços; e 4 - Evitar a presença de elemento feminino, mesmo quando 
familiares, no local da construção” (Pinto, 1973a). 

Não obstante as sucessivas advertências do sertanista Gilberto Pinto, por volta 
de 1972 a situação já tinha saído do controle da FUNAI, de acordo com o jornalista 
Rubens Valente (2017, p. 143) - devido ao “trânsito de operários, desmatadores, 
topógrafos e empreiteiros” por toda a região, muitos deles não vacinados ou 
portadores de doenças infecto-contagiosas (Pinto, 1974k). Como apontou o próprio 
sertanista, no relatório sobre as atividades de setembro de 1973:  
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“Os servidores que acompanharam os índios quando os mesmos passaram pelo 
desmatamento e pelo local onde estão construindo a ponte sôbre o rio Abonari 
informaram que os índios mostraram-se bastante apreensivos com a ponte, os 
tratores, principalmente o bate-estaca e muito mais ainda com as mulheres que 
ali estavam que lhes provocaram enorme curiosidade fazendo com que os 
mesmos pedissem para se aproximar delas, fato que os funcionários 
procuraram evitar, pois não sabiam o que poderia acontecer, e assim, passaram 
pela ponte sem manterem muito contato com os trabalhadores daquela 
construção” (Pinto, 1973c). 

Gilberto Pinto, contrariado, manifestou-se então ao tenente-coronel José 
Almeida de Oliveira, comandante do 6º BEC, acerca da “inconveniência desta presença 
feminina nas frentes de trabalho, fato que já expusera para o sr. João Tavares, 
responsável pela obra quando de nossa viagem anterior e sr. Coronel Oliveira 
comunicou-nos, então, que já havia mandado que elas se retirassem do local”. 

Os parcos recursos e a equipe diminuta à disposição da Frente de Atração, a 
bem da verdade, limitavam severamente o alcance do apoio e cobertura que a FUNAI 
devia prestar aos que trabalhavam na construção da estrada. Quando o major Balbino 
Manuel de Moraes Filho, do 6º BEC, compareceu à delegacia da FUNAI, em janeiro de 
1974, para solicitar “instruções de como se comportar junto aos índios, quando 
ocorresse dêstes chegarem aos seus acampamentos que serão construídos em diversos 
pontos daquela Reserva”, bem como a colocação de funcionários junto aos 
trabalhadores da estrada, o sertanista Gilberto Pinto ponderou que contava com 
“poucos elementos com bastante prática e vivencia (...), em vista das inúmeras e 
constantes desistências e substituições no quadro de funcionários da Frente de 
Atração, em face de falta de adaptação por alguns dos servidores e por acharem outros 
que os vencimentos pagos pela FUNAI são muito reduzidos para os riscos e perigos a 
que estão expostos” (Pinto, 1974e). Além de poucos e despreparados, dificuldades 
logísticas irremediáveis desafiavam a cada passo os servidores da Frente de Atração: 

“Em virtude dos trabalhadores não estarem reunidos resolvi ir até o posto a fim 
de resolver como iremos fazer, visto que a distância é grande e o terreno ser 
muito acidentado e quem estiver dando cobertura não poderá estar carregando 
rancho, como também não é possível dar cobertura numa área de 24 km que 
tem 30 a 40 trabalhadores espalhados, antes tudo estava certo que as turmas 
ficariam mais ou menos reunidas” (Pinto, 1974k). 

 À medida que avançavam as obras da estrada, avolumavam-se na mesma 
proporção os contratempos a serem enfrentados pela Frente de Atração. Em março 
de 1974, o sertanista queixava-se não ter sido informado, com a antecedência 
necessária, da entrada da equipe da LASA Engenharia, responsável pelos serviços de 
topografia entre os rios Alalaú e Branquinho. E que as normas transmitidas aos 
engenheiros da empresa não estavam sendo cumpridas:  

“1) Toda vez que passávamos em carros conduzindo índios nas proximidades da 
ponte, sobre o rio Abonari, os trabalhadores da LASA vinham até a margem 
daquele rio e em algazarra acenavam para os silvícolas, despertando-lhes 
curiosidade, o que mais tarde ocasionou na visita dos índios ao acampamento 
da LASA naquelas proximidades. 
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2) Recentemente por ocasião da visita dos índios ao posto Alalaú, dois 
trabalhadores foram de encontro a índios que do outro lado do rio acenavam 
para eles, também desobedecendo nossas ordens, uma vez mais, despertando-
lhe a curiosidade. 

Como exposto certifico a V. Sas., que as atitudes do pessoal da LASA, não 
corresponderam aos nosso pedidos, e com isto, ou com outros casos, que 
possam ter acontecido existe a possibilidade de provocar uma reação naqueles 
silvícolas, a exemplo do que ocorreu no ano passado, quando um grupo de 
índios Atroaris, que irritado por mal comportamento de um trabalhador em 
desmatamento dessa mesma estrada, trucidou nossos funcionários e incendiou 
o nosso posto. Oxalá aquilo não venha repetir-se agora” (Pinto, 1974f). 

Por sua vez, outras tantas reclamações foram endereçadas ao comandante do 
6º BEC pelo sub-coordenador da COAMA, José Porfírio de Carvalho (1974b), contra o 
empreiteiro André Moreira Nunes, por desacatar a exigência de apresentar atestados 
de vacina dos trabalhadores que ingressavam na Reserva Indígena. Condutas 
inadequadas ou impróprias, igualmente, foram notificadas entre os servidores da 
Frente de Atração da FUNAI - como estas abaixo, em novembro de 1974, no posto 
Abonari: 

“tomamos conhecimento, então, de diversas irregularidades ocorridas naquela 
unidade administrativa [posto Abonari], como a descida para Manaus dos srs. 
Bernardo B. Gama e Fernando Lopes de Souza, sem autorização; o sr. 
Romualdo, que demostrara ser bastante razoável e equilibrado, acabou 
demonstrando a sua verdadeira conduta, tomando o álcool da farmácia do 
pôsto e instigando os companheiros a fazer o mesmo ato; mais grave ainda, foi 
seu gesto de encher sua maleta com materiais diversos do depósito, tais como, 
revólver, anzóis, camisa e calções. Quanto ao sr. Cristiano Magalhães de 
Albuquerque estêve intranquilizando os companheiros devido ao seu 
comportamento junto aos índios quando de suas visitas; a situação era tão 
séria que fomos obrigados a solicitar a presença do Chefe do Setor 
Administrativo da 1a. DR, sr. José Porfírio Fontenele de Carvalho, a fim de que o 
mesmo tomasse conhecimento in loco de tais irregularidades, visto que o rádio 
parecia-nos bastante impróprio para comunicar êstes fatos; acreditamos que 
tais fatos tiveram oportunidade de acontecer em virtude do abandono do Pôsto 
pelo Técnico Indigenista Wilk Célio que deixara o Pôsto e o Sub-Pôsto aos 
trabalhadores, digo, entregue aos trabalhadores sem responsabilidade e 
condições de exercer o comando daquelas unidades” (Pinto 1974c). 

Por fim, malogradas as precauções anunciadas pelo chefe da Frente de 
Atração, após o novo ataque ao posto Alalaú II, em outubro de 1974, os militares com 
isso voltaram a cogitar uma solução “armada” para a continuidade das obras da 
estrada BR-174:  

“Comentamos [com o major Balbino e outro oficial do 6º BEC] os fatos e 
tratamos como futuramente iríamos trabalhar, recomendando mais uma vez 
que as turmas de trabalho deveriam ficar próximas umas das outras, para dar 
mais segurança, pois os índios só costumam atacar quando o grupo é reduzido. 
Major Balbino perguntou, então, se nós achávamos melhor ter soldados 
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armados de guarda ou, então, aumentarmos o número de funcionários da 
FUNAI em operação na estrada, para dar melhor cobertura. Respondemos que 
poderíamos destacar mais funcionários, porém era necessário fazer um 
remanejamento dos servidores e também selecionar e contratar outros que 
queiram e conheçam o serviço, para destacá-los para os serviços de cobertura 
dos trabalhadores da estrada” (Pinto, 1974i). 

 Acerca da atuação de servidores, trabalhadores e militares, durante e após a 
construção da estrada BR-174, Parwe Mario fez os seguintes comentários por ocasião 
da vistoria pericial: 

“Antes, o pessoal do Exército costumava pescar e caçar aqui dentro, nesse 
tempo. Nós não aceitávamos não. No tempo da construção, os trabalhadores 
braçais e o Exército mesmo, em cima do caminhão, caçavam muito. Matava 
veado, matava veado que estava na beira, e embarcava no caminhão. Não sei o 
que fazia, se vendia essa carne. Muito, muito, caçavam. Levou muitos anos pra 
melhorar. Quando nós tomamos esse Projeto, quando assentamos bem nome 
de Programa Waimiri Atroari aqui mesmo na sede da FUNAI. Isso aqui [sede do 
NAWA] era quartel, aqui era cercado tudinho de arame farpado, pro índio não 
entrar pra cá. Arame elétrico, quem tocava dava choque. Tinha uma guarita 
bem aqui na descida, com soldado do Exército, esperando. Até terminar isso... 
Não sei quem era aquele coronel, saiu daqui, pediu pra FUNAI ver como ficava 
esse casarão. FUNAI aceitou, arrumou essa casa do Exército. Depois que nós 
ampliamos [a sede], com o Programa. Derrubou a casa dos funcionários atrás, 
de madeira.  

Caçaria continuou. Quando aprendemos bem, escutar bem, o que era crime 
ambiental, meio ambiente. O IBAMA, naquela época IBDF, [chamava]: Vem cá, 
tá matando! Pessoal do Exército? Não faziam nada. Veado bem grande, bonito. 
IBAMA ficava... Aí, pronto, quando nós tiramos toda a FUNAI, aí nós 
assumimos. Assumiu mesmo. Tiramos quem tava lá no posto Jundiá, no posto 
Iawara, Abonari - foi embora os funcionários todinhos, não ficou ninguém. Só 
ficou Paulino Dantas. Aí pronto. Ficou só ele. Funcionário foi todo mundo. 
Chamaram advogado, resolveram. Pronto, não volta mais. Tinha um 
funcionário, dizia: ‘Poxa, eu não fiz nada. Eu sou crente!’. Chamava Assis Sateré. 
FUNAI deixou, voltou só ele e mais um, Parazinho. Só dois que voltaram, ficava 
lá no Alalaú, lá em baixo.  

Assim que aconteceu. E com o tempo eu e meu irmão aprendendo, pegando 
português. Eu comecei a viajar pra FUNAI, pra Brasília, como demarca terra, 
qual problema... Parapanema tá aqui, a Hidrelétrica tá aqui, como resolver? 
Tudo é contra. Romero Jucá assumiu, e fez a demarcação da nossa terra, 
decreto. Era Sarney naquela época. Aí voltamos pra cá, resolvemos, sentamos 
pra criar esse Programa Waimiri Atroari, aí que nasceu o Programa. Eu tinha 
um amigo que trabalhava aqui, na Frente de Atração, José Porfírio Carvalho. Em 
Brasília, perguntei: ‘Conhece Carvalho?’ (...). Falei com Ceará, ele falou que 
Carvalho estava vivo (...). Ceará levou a gente na casa dele. Eu estava triste 
naquela época, bem recente que tava problema de saúde, minha esposa morreu 
no meio do sarampo. Minhas filhas, crianças, agora estão grandes. Como faço, 
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problema? Ah, FUNAI não tem dinheiro... Mesma coisa que o Franklinberg [ex-
presidente da FUNAI] que esteve aqui, ‘Ah, FUNAI não tem dinheiro...’ Não tem 
como resolver, não tem dinheiro, não tem projeto, saúde está fraco” NAWA, 
22/08/2022). 

QUESITO 13. De acordo com a Petição Inicial, “em 21 de novembro de 1974, foi expedido o 
Ofício nº 42-E2-CONF, do Comandante do 2º GEC, General de Brigada Gentil Nogueira Paes, 
ao Comandante do 6º BEC, no qual se materializa a orientação estatal em favor de medidas 
severas de segurança e uma linha de atuação diversa das orientações mais básicas de 
“pacificação”. O documento relatava a ocorrência de acontecimentos na região do Rio 
Alalaú e ressaltava que os trabalhos de implantação da BR-174 não poderiam ser 
interrompidos, devendo ser realizados em obediência a todas as medidas de segurança” (fl. 
43). Qual o teor desse documento e qual foi o seu efeito no modo de atuação do Estado em 
relação aos Waimiri-Atroari? 

13.1. O que motivou o Estado a adotar as medidas determinadas pelo referido documento? 

13.2. É possível afirmar que tal documento legitimou a adoção de práticas de extermínio do 
Exército em relação aos Waimiri-Atroari? 

Para uma resposta didática e sucinta, foram aqui reunidos os subitens ao corpo 
do Quesito.  

Em outubro de 1974, os Waimiris-Atroaris realizaram um duplo ataque, contra 
uma turma que subia o rio Alalaú e contra o posto Alalaú II, quando seis servidores da 
FUNAI foram mortos. Pouco mais de um mês, eles atacaram um acampamento do 
empreiteiro André Moreira Nunes, no quilômetro 297 da estrada BR-174, matando 
três trabalhadores. Foi esta a primeira vez, pelo que se sabe, que “operários da 
rodovia, sob a responsabilidade direta dos militares do 6º BEC, foram mortos pelos 
índios” (Valente, 2017, p. 151).  

A reação dos militares foi imediata. Convocados pelo general Gentil Nogueira 
Paes, comandante do 2º Grupamento de Engenharia de Construção, reuniram-se 
Francisco Mont’Alverne Pires, delegado regional da FUNAI, Saul Carvalho Lopes, chefe 
da Divisão da Amazônia da FUNAI e os comandos do 2º GEC e do 6º BEC no quartel 
instalado no quilômetro 220, às margens do rio Abonari (Estado de São Paulo, edição 
de 22/11/1974). Sob a justificativa de que “os trabalhos de implantação da BR 174 não 
podem ser interrompidos”, foram ali anunciadas as “medidas de segurança” exaradas 
no citado “Ofício nº 42-E2-CONF”, assinado pelo general Nogueira Paes em 
21/11/1974. Em resumo, o comandante do 2º Grupamento determinou: 

- agrupamento num único acampamento das turmas de “limpeza e 
destocamento” e de “desmatamento manual”, sendo estas compostas de no mínimo 
15 homens;  

- acompanhamento obrigatório da turma de desmatamento manual por 
“elementos especializados da FUNAI”; e, dentro das disponibilidades, as demais 
turmas; 

- instruções intensivas para que “todas as turmas ou grupos que recebam 
visitas amigáveis dos índios, as considerem como um aviso de futuro ataque e que 
tomem as necessárias medidas para retrair ou receber reforços”; 



129 

 

- distribuição às turmas e grupos de “foguetes e bombas tipo ‘junino’ - para 
afugentar os índios, devendo esses artifícios pirotécnicos serem utilizados com 
parcimônia, para que produzam resultados”;  

- organização de um “Grupo de Segurança” no Destacamento Sul (Abonari), 
comandado por oficial, com efetivo suficiente para as seguintes missões: “planejar e 
dar segurança às turmas de trabalho, com prioridades para as turmas mais destacadas 
a frente”; “planejar e dar segurança nos deslocamentos motorizados que os oficiais e 
sargentos chefes de turma são obrigados a fazerem, por força de suas atribuições”;  

- instrução ao Grupo de Segurança para, “no caso de indícios de agressão, 
utilizar todos os meios de persuasão possíveis, só se valendo do uso da força nos casos 
de legítima defesa própria ou de outrem”; 

- designação de homens para auxiliar o trabalho dos sertanistas da FUNAI e 
complementação de salário para os servidores; 

- fornecimento à FUNAI de apoio, na forma de brindes, alimentos, material de 
construção, alojamentos e deslocamentos; 

- em caso de visitas de índios, realização de “pequenas demonstrações de força, 
mostrando aos mesmos os efeitos de uma rajada de metralhadora, de granadas 
defensivas e da destruição pelo uso de dinamite”; e 

- proteção dos acampamentos “com cercas de 8 fios de arame farpado, e (...), 
entre a cerca e a mata, (...) uma área de terreno limpo (desmatado), com no mínimo 6 
m de largura, envolvendo todo o acampamento”. 

Para o indigenista José Porfírio Carvalho, tratou-se de uma “intervenção do 2º 
Grupamento de Engenharia e Construção” na FUNAI, de modo a submetê-la “às ordens 
do Exército”. E, na prática, o citado ofício confidencial traduzia uma declaração de 
“guerra” contra os Waimiris-Atroaris (Carvalho, 1982, p. 77-79). Em outras palavras, 
uma opção peremptória pela “solução militar” para debelar a resistência dos 
Waimiris-Atroaris contra a construção da estrada BR-174. 

Respaldadas nas determinações do Ofício 42-E2-CONF, as unidades militares 
levaram a efeito o propósito imperativo do Estado brasileiro de construir a estrada BR-
174 - “custe o que custar”, assim declarou o tenente-coronel engenheiro João Tarcizio 
Cartaxo Arruda, comandante do 6º BEC, poucos dias depois de mais um ataque dos 
Waimiris-Atroaris, desta feita contra o posto Abonari II, no qual morreu o sertanista 
Gilberto Pinto: 

“A estrada é irreversível como é a integração da Amazônia ao país. A estrada é 
importante e terá que ser construída, custe o que custar. Não vamos mudar o 
seu traçado, que seria oneroso para o Batalhão, apenas para pacificarmos 
primeiro os índios” (Estado de São Paulo, 21/01/1975). 

Desde as tratativas iniciais entre o Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem (DNER) e o Departamento de Estradas e Rodagem do Amazonas (DER-AM), 
em fins da década de 1960, a estrada que ligaria Manaus a Boa Vista foi anunciada 
como uma decisão governamental “irreversível”. Não por outra razão, já nos 
estertores do SPI, o sertanista Gilberto Pinto propugnou pela instalação de novos 
postos de atração ao longo do eixo da futura estrada - “levando a bom têrmo uma 
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aproximação, pacificação e integração daqueles belicosos Waimirís e Atroarís à 
comunidade brasileira”. Com isto, o foco das operações de “pacificação” deslocar-se-ia 
dos vales do Jauaperi e do Camanaú, a oeste, para a região dos rios Alalaú e Abonari, a 
leste: 

“A região é muito vasta e os índios nômades, dificultando os trabalhos de 
contrôle, a fim de evitar que elementos que se ‘dizem civilizados’, penetrem na 
região e, como tem acontecido, espingardeiem os índios que, vingam-se nos 
primeiros ‘civilizados’ que encontram, por não saberem distinguir os bons e 
maus ‘civilizados’. 

De alguns anos a esta parte, esta administração [SPI/IR-1] vem se preocupando 
com a sorte dêsses índios (Waimirís e Atroarís), bem como, a própria sorte do 
pessoal que futuramente trabalhará na estrada que ligará Manaus a Caracaraí, 
no Território Federal de Roraima, que atravessará o território dos temíveis 
Waimirís, atingindo, entre outros pontos, a famosa cachoeira ‘Criminosa’, em 
cujas imediações estão fixadas as diversas tribos Waimirís e Atroarís que, 
certamente, investirão contra os que consideram invasores de seus domínios” 
(Pinto, 1967). 

Como esclareci nos Quesitos anteriores, ao longo dos governos militares os 
embates com os Waimiris-Atroaris deram-se, sobremaneira, em torno das obras da 
BR-174, um traçado retilíneo que atravessava o território indígena no sentido sul-
norte. Entre 1967 e 1968, os trabalhos estiveram sob a responsabilidade do DER-AM, 
mas foram logo interrompidos, com o malogro da expedição Calleri, em outubro de 
1968.  

A expedição havia sido autorizada em 06/08/1968 pelo presidente da FUNAI, 
José de Queirós Campos, em favor do padre Giovanni Calleri, da Prelazia de Roraima, 
para “promover a aproximação, o contacto e o aldeiamento dos índios Waimiris, na 
região de Alalaú”, cabendo ao religioso mobilizar os recursos materiais oferecidos por 
DER-AM, DNER, FAB e Exército para a sua organização e execução (Campos, 1968a). 
No “projeto de trabalho” da Prelazia, o principal objetivo era afastar os Waimiris-
Atroaris “da área total do movimento, presente e futuro da BR-174” e, por meio de 
expedições e técnicas de persuasão, conduzi-los a uma “zona estrategicamente 
escolhida”, um “centro de aldeamento” nas cabeceiras do rio Alalaú (Prelazia de 
Roraima, 1968). Ou, como escreveu o presidente da FUNAI ao sertanista Gilberto 
Pinto, ao afastá-lo da chefia dos trabalhos de pacificação: para possibilitar “os 
trabalhos da estrada, sem maiores riscos, tanto mais quanto o número de máquinas e 
homens utilizados é de molde a conservar o índio à distância, desde que não sejam 
incomodados diretamente” (Campos, 1968b). 

A participação efetiva dos militares na construção da BR-174, por sua vez, 
efetivou-se mediante os convênios de delegação entre o DNER e o Ministério do 
Exército, respectivamente em 02/04/1969 e 26/02/1970, incumbindo-se o 6º BEC de 
toda a extensão, iniciando em Manaus, passando por Caracaraí e Boa Vista até à 
fronteira com a Venezuela (Figueiredo et alii, 2014, p. 151-152). Os dirigentes da 
FUNAI, a princípio, mostraram-se apreensivos com o trajeto escolhido, que não levava 
em conta as suas poderações. Entre outras, esta advertência do diretor do 
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DGEP/FUNAI Paulo Monteiro Santos, no parecer sobre a criação da Reserva Indígena 
Waimiri-Atroari, em março de 1971: 

“[O] ponto nevrálgico da questão é a construção da estrada Manaus - Boa 
Vista. Esta estrada atravessa as terras onde se localizam as aldeias dos Atroari 
e Waimiri, uma vez que não foi possível à FUNAI convencer as autoridades a 
mudarem ligeiramente o traçado da rodovia de forma a não afetar a vida dos 
indígenas ali instalados há séculos” (Monteiro Santos, 1971). 

Em março de 1973, entretanto, as obras foram retomadas no trecho que 
cruzava o território Waimiri-Atroari. De acordo com a historiadora Adriana Gomes 
Santos, a entrega da construção da BR-174 ao 6º BEC tinha por objetivo “garantir a 
manutenção do traçado diante da resistência indígena que se impôs contra aquela via” 
(Santos, 2021, p. 90-92, 290):  

“As incursões armadas no território indígena transformaram-se, dessa forma, 
em uma política não declarada, que caminhou paralelamente à construção da 
BR-174, a qual configurou como um processo sistemático de controle, repressão 
e letalidade dos povos indígenas, resultando na redução das aldeias e em seu 
decréscimo populacional. Assim, os projetos em território indígena não 
representaram apenas uma tragédia do passado, sobretudo impuseram 
mudanças aos modos de vida dos povos e à convivência permanente, cujo 
impacto até hoje é observado em curso nos territórios Waimiri-Atroari” (Santos, 
2021, p. 291). 

Com efeito, passado apenas um mês do massacre do sertanista Gilberto Pinto 
e outros três servidores no posto Abonari II, o presidente da FUNAI, general Ismarth 
de Araújo Oliveira, solicitou sugestões ao Conselho Indigenista do órgão, reunido em 
24/01/1975, para rever a forma de atuação junto aos Waimiris-Atroaris. Como 
premissa, entretanto, “a decisão do Governo, que é irreversível, de continuar a 
estrada”: 

“Os Waimiri-Atroari têm constituído problemas emocionais, não só no âmbito 
do nosso país como também no âmbito internacional. A FUNAI tem uma tarefa 
a cumprir, tarefa essa que, reconhecemos, é difícil; mas, dentro de sua missão 
precípua de preservação dessa comunidade indígena, tem que ser cumprida, 
independentemente de quaisquer outras situações. Após este último massacre 
ocorrido, em que infelizmente, perderam a vida não só o sertanista mas 
também outros servidores da FUNAI, o problema está sendo revisto, no âmbito 
da FUNAI. Assim, desejamos ouvir outras opiniões a respeito. Há uma coisa que 
é certa: a decisão do Governo, que é irreversível, de continuar a estrada. Então, 
as nossas soluções têm de partir dessa premissa: a estrada. Evidentemente, 
seria muito fácil se pudéssemos optar - com ou sem a estrada - e apresentar 
soluções para o problema. Mas uma alternativa já foi tirada - a da estrada 
parar. O Governo já definiu sua posição. Então, as nossas soluções imediatas e 
futuras têm que ser - como proceder com a construção da estrada em relação a 
essas comunidades” (FUNAI - Conselho Indigenista, 1975). 

Nestes termos, em resumo, as “medidas de segurança” elencadas no citado o 
“Ofício nº 42-E2-CONF”, assinado pelo comandante do 2º GEC, podem ser 
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compreendidas como um passo a mais na direção de uma “solução militar” para o 
“espinhoso problema indígena” - ao reiterar, sem dubiedade, a primazia absoluta que 
o Estado brasileiro atribuiu à construção da estrada BR-174, ainda que com o sacrifício 
das vidas e do território ancestral dos Waimiris-Atroaris. 

QUESITO 14. De que forma a ocorrência de ataques violentos (e a possibilidade real de 
novos ataques) alterou a vida cotidiana nas aldeias Waimiri-Atroari? Se possível, 
especifique os impactos sentidos nas diversas esferas da vida indígena: organização social e 
relações de parentesco, práticas rituais, atividades de subsistência, etc. 

Como esclareci no Quesito 8 acima, um total de oito aldeias foram 
bombardeadas (ou, talvez, pulverizadas), seja por algum tipo de “arma química”, não 
explosiva, ou a tiros por soldados armados, causando óbitos de moradores, mas não 
afetando as edificações (malocas) ou a vegetação do entorno. Em alguns casos, pouco 
depois do bombardeio aéreo, ocorreram também investidas por forças terrestres, com 
armas de fogo e instrumentos perfurocortantes. Em retaliação, os Waimiris-Atroaris 
atacaram em outubro de 1974 uma turma de servidores que subia o rio Alalaú e o 
posto Alalaú II, em novembro um acampamento do empreiteiro André Nunes, no 
quilômetro 297 da estrada BR-174, e em fins de dezembro o posto Abonari II, onde 
morreu o sertanista Gilberto Pinto. 

Poucos meses depois do ataque ao posto Abonari II, os guerreiros Waimiris-
Atroaris, tentando impedir o avanço das obras da estrada, investiram contra os 
tratores que faziam a terraplanagem, amarrando-os com cipós e danificando faróis, 
assentos e volante, e flecharam os aviões que faziam rasantes nas aldeias. Temendo 
mais reações violentas, em seguida, as famílias se dividiram em pequenos grupos, 
distanciando-se temporariamente do eixo da estrada e dos rios maiores. O 
deslocamento de quase todos os grupos locais, que antes habitavam os vales do 
Alalaú, do Abonari e do Camanaú, perdurou por um ou dois anos: 

Não identificado: “Refugiaram no alto Alalaú, nas cabeceiras. O pessoal do 
Camanaú ficou pra lá. Abonari ficou mais pra dentro. Fizeram novas aldeias, 
tudo de novo tem que fazer. Mas não foram muito longe, porque tinha inimigo 
cercando a área toda. Não tinha como fugir muito longe. Espalharam em 
poucas famílias, fizeram aldeias menores. O Exército surgiu, outros fugiram. 
Dividiram [grupos] de 2 a 3 famílias, fizeram maloquinha. De 20 a 40 malocas 
menores.” 

Não identificado: “Decidiu [ficar longe da estrada]. Ficou pouca população, 
entenderam que não iam conseguir barrar. Não tinha uma equipe que ia ajudar 
eles. Como perceberam isso, começaram a dividir, pra se esconder. Não fazia 
casa pra se mostrar, fazia tipo uma cabana, debaixo das árvores, pra se 
esconder.” 

Germano: “Nas aldeias menores ainda não fizeram roça, tinha medo. Pegava o 
que tinha no roçado antigo da aldeia antiga, pegava escondido. Pegava para 
alimentação. Mandioca, banana, cana, e levava pro abrigo deles” (NAWA, 
21/08/2022). 

Temehe Tomás: “Parou [as festas maryba], já estava se acabando. Não 
aconteceu mais [por vários anos não teve a iniciação dos meninos]. Depois que 
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passou esses ataques, depois de um tempo é que voltaram a se reunir e 
resgatar o que faziam antes. Isso que eles fizeram, depois de um tempo”. 

Durante um a dois anos em que durou este exílio, as famílias viveram 
dispersas, em acampamentos provisórios, sem plantar novas roças e sem organizar 
suas festas. Uma anciã, no posto Terraplanagem, rememorou para o antropólogo 
Stephen Baines certos episódios de sua vida passada: 

“[A] fuga da aldeia Wi’rekyry (onde Wi’rekyry faleceu), que estava a uns dois 
quilômetros da trajetória da estrada BR-174, quando as máquinas entraram 
(...). Ora sorria ao se lembrar de momentos felizes do passado, ora seu corpo 
tremia de medo ao recordar as epidemias, os ataques dirigidos pelos líderes 
contra os postos e sobrevôos rasantes de aviões acima das suas aldeias, as 
fugas desesperadas com medo de perseguição dos invasores, as mortes em 
massa, e uma situação que eles não controlavam mais (...). Às vezes, ela, como 
outras pessoas idosas, passava vários minutos enumerando os nomes ou 
apelidos de pessoas, já falecidas, de sua geração” (Baines, 1991, p. 248). 

A tendência à dispersão em pequenos grupos e ao afastamento do eixo da 
estrada e dos rios maiores, todavia, inverteu-se a partir de 1976, quando muitos se 
aproximaram dos postos da FUNAI em busca de proteção e de cuidados de saúde. 
Apreensivos com a sobrevivência e o futuro de seu povo, alguns líderes Waimiris-
Atroaris tomaram a decisão de impulsionar uma nova estratégia com relação aos 
kaminja invasores, o que levou Wame e seus irmãos a se aproximar do posto 
Terraplanagem, onde passaram a residir; como explicam Dawna e Wanaby, na História 
da construção da estrada: 

“Então eu, Dawna, falei naquele tempo em reunião com Parwe e o Wame, 
meus irmãos - ‘Já chega! Esquece o passado! Com essa presença da estrada, 
hoje talvez ela seja boa de andar, melhor do que antes, quando caçávamos no 
caminho anterior era pior. Tentaremos conviver com essa nova vida, andar para 
a caçada. Tentaremos sobreviver assim mesmo’ (...). 

Depois de tanto tempo sofrendo na área da estrada, reunimos e discutimos a 
ideia de aprender a cultura do homem branco. Pensamos muito em continuar os 
ataques, em reagir. Não conseguimos parar a estrada; não dávamos conta de 
fazer guerra. Não era justo, porque só restavam poucos guerreiros. Muitos 
morreram. Decidimos começar uma nova luta, diferente do passado. Acabou a 
guerra. Passou a estrada.  

Para sobreviver, resolvemos nos aproximar do posto [Terraplanagem] e 
aprender a cultura do homem branco. Vamos nos aproximar e tentar levar a 
vida no meio dos homens brancos. Não temos outra escolha, vamos tentar 
morar junto com eles. Não temos condição de fazer ataque como antigamente. 
Não tem como vencer os inimigos tão numerosos. Vamos tentar sobreviver 
próximo, ou junto com os funcionários da FUNAI... Para sobrevivermos e 
evitarmos conflitos e extermínio do nosso povo. Assim, Parwe, Wame e eu 
decidimos, de sobreviver” (Dawna Elzo e Wanaby Raimundo, 2017, tradução de 
Orlando Iarymaky; texto conferido e revisado por ocasião da vistoria pericial, 
NAWA, 22/08/2022). 
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A nova situação foi percebida pela antropóloga Angela Maria Baptista, do 
DGPI/FUNAI, designada pela FUNAI em 1981 para coordenar os estudos de redefinição 
dos limites da Área Indígena, ao se deparar com várias malocas nas imediações dos 
postos Camanaú, Abonari, Alalaú, Terraplanagem e Jundiá. Para um registro do 
período de afastamento dos Waimiris-Atroaris e o posterior retorno aos postos, 
corroborando os relatos indígenas, transcrevo a seguir as anotações do chefe da 
Frente de Atração, Moisaniel Barbosa, no seu relatório ao delegado regional da FUNAI: 

“Somente fatos. E para tal, necessário se faz retroagirmos ao ano de 1977, 
quando os Waimiri-Atroari, após grandes lapsos em suas visitas aos PIAs, entre 
1974 e 1977, retornam aos contactos com os postos da FUNAI, situados ao 
longo da BR-174 (Manaus / Caracaraí), vindo em grupos de dez, vinte, quarenta 
e até mesmo de centenas, ainda muito esquivos e apressados; sendo que em 
ocasiões, traziam suas mulheres, crianças e velhos, oportunidade em que 
ficávamos mais tranquilos, pois taticamente suas retiradas se tornariam mais 
difíceis em caso de um possível massacre, como antes já acontecera.  

Para felicidade nossa, tais acontecimentos não mais ocorreram e, suas visitas 
finalizavam com as trocas de artesanato indígena com os brindes oferecidos 
pela FUNAI, como por exemplo, pediríamos a V. Sa., que atentasse para a 
simplicidade, objetivando termos de comparação das exigências futuras: 
espelhos, anzóis, linha de pesca, terçados, facas e calções. Com a permanência 
de no máximo três a cinco dias, retornavam ao seu lugar de origem, suas 
malocas bem distantes do curso da BR-174. 

Em 1978, nas costumeiras visitas, alguns indígenas já se deixavam permanecer 
nos postos, a exemplo dos índios Barará e Viana, que passaram a residir no PV 
Terraplenagem. Retornavam mais espaçadamente às suas malocas de origens 
e, convivendo mais tempo com o pessoal do posto, absorviam hábitos e 
costumes novos e, levavam consequentemente as modificações aos seus 
parentes, nas oportunidades de suas visitas aos postos ou, quando de suas idas 
até às malocas distantes. Gerando destarte, sensíveis alterações culturais e, 
criando novas necessidades advindas da imitação e, até mesmo por insinuações 
oriundas do despreparo de alguns servidores não moldados nos critérios 
indigenistas, ou possivelmente no afã de consolidar uma atração, por sinal bem 
difícil. 

Daí, o processamento de modificações repentinas, extemporâneas talvez, 
implicando no surgimento de novas necessidades, com exigências 
exemplificadas abaixo: 

Cuecas, calças, calcinhas femininas, sabonetes, aparelhos de barbear, gillete, 
toalhas de rosto, toalhas de banho, redes, lençóis, colheres, pratos, canecos, 
tesouras, lanternas, pilhas, maletas, saias, vestidos, camisas, calções, 
desodorante, rádio-gravador, relógios, alimento modificado: conservas, 
macarrão, açúcar, óleo comestível, café, leite em pó, bolacha, combustíveis 
para abastecimento de motores para o funcionamento de caititus de ralar 
mandioca. 
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Ao chegarmos em 1983 para assumir a chefia do NAWA, após uma ausência de 
quase quatro anos (1979/1983), encontramos todo esse acervo de mudanças e, 
os indígenas em sua maioria, já radicados em malocas adjacentes aos postos 
situados à margem da BR-174 no trecho da área interditada para fins de 
atração. Fato que implicitamente acarretou maiores despesas e obrigações no 
setor de vigilância, implicando em gastos mais onerosos.  

A não satisfação das carências já enraizadas e provenientes das sensíveis 
modificações culturais, acarreta entre os indígenas, descontentamento e 
descrédito pelo órgão tutelar e, pairam dúvidas quando assim acontece, se 
realmente a segurança do pessoal da FA não está periclitante” (Barbosa, 1984). 

QUESITO 15. De que forma os Waimiri-Atroari concebem a morte? 

15.1. De que forma os Wamiri-Atroari classificam as mortes decorrentes dos ataques diretos 
que sofreram durante a construção da BR-174? 

15.2. As referidas mortes apresentam alguma especificidade do ponto de vista cosmológico 
para os Waimiri-Atroari? 

15.3. Como são os ritos funerários realizados atualmente pelos Waimiri-Atroari? 

15.4. Como eram os ritos funerários realizados pelos Waimiri-Atroari logo antes da 
construção da BR-174? 

15.5. Sempre era possível realizar os ritos funerários prescritos pela tradição do grupo na 
época da construção da BR-174? Em caso negativo, quais eram as implicações sociais e 
cosmológicas da não realização dos ritos funerários tradicionais? 

15.6. Sempre era possível encontrar e identificar os corpos dos mortos durante a construção 
da BR-174? Em caso negativo, quais eram as implicações sociais e cosmológicas da não 
localização e/ou da não identificação dos corpos dos indígenas mortos? 

15.7. Qual era o tratamento dado pelo Exército aos corpos dos indígenas mortos durante a 
construção da BR-174? 

15.8. A Petição Inicial traz relatos que apontam a existência de um local conhecido como 
“Terraplanagem”, onde eram depositados os cadáveres Waimiri-Atroari pelos soldados do 
Exército (fl. 59). Qual a narrativa dos Waimiri-Atroari sobre esse local? 

No relatório de atividades da Frente de Atração para o ano de 1973, o 
sertanista Gilberto Pinto destacou, numa cápsula, o caráter inusitado destes costumes 
Waimiris-Atroaris, as cautelas com os doentes e as práticas funerárias: 

“Tais instrumentos musicais nem sempre são usados em seus rituais, os quais os 
membros da Frente de Atração só conhecem através de depoimentos dos 
próprios índios, ressaltando-se a queima de cadáveres, pois, segundo êles, 
enterrando o cadáver, tôda vez que se passar no local, ter-se-á a lembrança da 
pessoa enterrada e que queimando o cadáver, êle sobe aos céus com a fumaça. 

Outro fato que poderia ser enquadrado como ritual, é a forma como procedem 
em casos de doença grave, isolando o doente em sua maquera na parte da 
maloca que cabe à sua família, colocando uma pena de gavião na varanda da 
rêde e uma cuia de água ao chão para o doente beber quando está com sêde, 
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procurando-se evitar de qualquer modo o contato físico com o doente” (Pinto, 
1973d). 

De um lado, o costume de afastar os doentes graves do convívio doméstico, o 
que talvez venha a ser entendido como uma medida profilática de evitar o contágio. 
De outro, a queima dos cadáveres, uma operação ritual que denota uma cosmologia 
na qual os mortos resistem a se afastar dos vivos. Como explicaram os Waimiris-
Atroaris, por ocasião da vistoria pericial: 

Warakaxi Zé Maria: “Na cultura waimiri-atroari, quando morre um de nós, é 
cremado. A pessoa importante também é queimada, os cantores, os chefes. 
Depois que passa um tempo, colhe e faz a festa dele, junta os ossos pra pilar. 
Pila até terminar os ossos. Pra que faz isso? Pra esquecer de uma vez, não 
lembrar mais dele. Todos eram cremados quando morriam, homem, mulher, 
criança. A gente esquece dele.” 

Não identificado: O [ritual] que faz para os espíritos [dos mortos], chama Ioho 
Maryba. E, quando morria alguém do nosso povo, queimava, pegava osso e 
pilava, fazia dois dias de ritual. Fazia antes da BR-174 e continua a fazer”. 

Segundo Baines (1991, p. 159, nota 110), a morte de uma pessoa era associada 
“ao desprender ou desencarnar o akaha do corpo” - uma espécie de alma. Por sua vez, 
para Marcio Silva (2009, p. 113-116), a oposição entre “gente viva”, ou kinja, e 
“mortos-vivos”, irikwa, corresponderia à “expressão máxima do distanciamento 
sociológico”: 

“Todo defunto deve ser cremado (...), às margens de um curso d’água, em um 
ponto localizado do lado oposto e um pouco abaixo da área da residência. Uma 
vez transformado em cinzas, os restos mortais devem ser depositados na água 
para serem levados para longe” (op. cit., p. 114). 

Assim que o “dono do coração” (dya-iapremy) abandona o corpo, um de seus 
componentes imateriais se transforma em “morto-vivo”: seres canibais, cobertos de 
pêlos, com uma grande boca no peito: “O encontro com um morto-vivo é fatal. Alguns 
dizem que, para morrer, basta olhar para eles. Outros afirmam que eles atacam as 
pessoas no pescoço exatamente como as onças” (op. cit., p. 77, 114-115). E, acrescenta 
o antropólogo, por isso as casas, assim como os defuntos, são queimadas quando 
morre seu dono (mydy iapremy) - pois, dizem eles, os “mortos-vivos” (irikwa) não 
rondam casas novas... 

Quando perguntados, os informantes de Claudia Espinola (2002, p. 66-68), no 
Camanaú, apontaram três possíveis destinos post mortem:  

1)”A pessoa vira irikwa “, ou seja, a parte imaterial da pessoa que se transforma 
numa espécie de “morto vivo”, vagando pela floresta - “ele vive na mata, é feio, magro, 
tem chifre, cabeludo, é ruim”;  

2) “A pessoa vai para o céu. O espírito (akaha) (...), quando morre sai do corpo, 
o cantor canta prá ele ir e nunca mais voltar”, e ali vive numa aldeia semelhante às 
aldeias terrestres. São os espíritos akaha que depois aparecem nas sessões xamânicas, 
onde são chamados para ajudar, dar conselhos e proteger os vivos; e,  

3) “A gente quando morre vira bicho e vai ser comida para nosso povo”. 
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Entre os Waimiri-Atroari, a vida cerimonial é capitaneada por dois tipos de 
xamãs: kraiwa iapremy, que se relacionam com os espíritos, e eremy, os cantores. Uns 
e outros conduzem rituais, utilizam os sonhos como fonte de poder e conhecimento, 
conhecem plantas medicinais, o preparo de remédios preparados, cuidam dos 
doentes, auxiliam nos partos e são respeitados pela comunidade. Todavia, enquanto 
os kraiwa iapremy operam com os dilemas, problemas e rixas cotidianos, fazendo a 
mediação entre os espíritos e as pessoas, os eremy assumem um papel oposto e 
complementar. São narradores de mitos e histórias e se preocupam com a proteção 
do grupo: “São eles que realizam defumações em caso de morte e invocam a proteção 
das entidades” (Espinola, 1995, p. 64, 75-76). 

Para eles, os rituais mais importantes são: Iohi Maryba, ou Festa dos Ossos, 
associado aos mortos; Mydy Maryba, quando inauguram uma nova casa; e Bahinja 
Maryba, a iniciação masculina, quando os meninos estão com 3 a 5 anos. Através do 
Iohy Maryba, buscam-se três objetivos principais: a) a passagem do morto para a 
aldeia dos mortos; b) a proteção da aldeia e todos os presentes contra os irikwa; e c) o 
feitiço contra outras aldeias ou outros grupos - inclusive os “brancos” kaminja 
(Espinola, 1995, p. 94). A seguir, a descrição da Festa dos Ossos, na tese da 
antropóloga Maria Carmen do Vale: 

“Iohy maryba 

Durante minha pesquisa, identifiquei pelo menos duas motivações distintas 
para realização da Iohy maryba (festa dos ossos). Uma tem caráter quase 
obrigatório e está relacionada diretamente à morte, fazendo parte dos rituais 
fúnebres entre os kinja. Outra realiza-se eventualmente e tem o objetivo de 
afastar espíritos malignos. Essa segunda festa é sempre resultado de eventos 
inexplicáveis que começam a ocorrer nas proximidades da mydy taha. 
Destruição de parte do roçado, sons estranhos ao cotidiano, fachos de luz, 
objetos que caem sobre as malocas, enfim uma série de acontecimentos 
‘misteriosos’ e o surgimento de indivíduos acometidos de enfermidades com 
origem relacionada aos erikwa (...). 

Tendo ocorrido uma morte, quem é responsável pela organização da festa é a 
família do falecido. Geralmente, as Iohy maryba restringem-se aos grupos locais 
pertencentes ao mesmo aglomerado. Quem confecciona o katyba (convite) é 
sempre o homem de maior prestígio na família. Os katyba são pequenos, as 
festas devem ser breves e realizadas com a maior agilidade possível. Assim, são 
programadas e realizadas num período que não ultrapassa a duas semanas 
desde o convite até sua realização, que dura apenas um dia. 

Após a entrega do katyba, a família do finado inicia os preparativos. Primeiro, 
demarcam um caminho entre a maloca e o local onde foi enterrado o morto. Ao 
longo do caminho da maloca até os limites do roçado, próximo à franja da 
mata, são distribuídas porções de breu, uma espécie de resina vegetal 
inflamável, às quais são ateadas fogo. Cria-se, assim, uma cortina de fumaça 
aromática que tem o poder de afastar os espíritos e proteger o mundo dos 
vivos. Os irikwa que habitam uma dimensão fluida têm nessa fumaça uma 
indicação de como chegar a sua nova aldeia, no mundo dos mortos. Os 
familiares, protegidos pelo incenso ao longo do caminho do breu, adentram a 
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mata dirigindo-se à cova do morto; ao encontrá-la, desenterram os restos 
mortais, fazem alguns paneiros de folhas de palmeiras nos quais levarão os 
ossos da festa. Dando continuidade aos preparativos, confeccionam artefatos 
para presentear aos convidados, preparam farinha e beiju, coletam frutas para 
os mingaus de banana, buriti e patauá. 

No dia que antecede o dia marcado para a festa, os convidados chegam e 
acampam nas proximidades da mydy taha anfitriã, trazendo caça e pesca 
moqueadas e uma grande quantidade de folhas de karaxinja (envirataia) e breu 
que servirão para evitar a presença dos erikwa. Durante a noite, os eremy que 
têm o conhecimento sobre o mundo dos mortos confeccionam os ewe 
(chocalhos) contendo fragmentos dos ossos. Ao amanhecer, após uma noite 
envolta em brumas aromáticas, dirigem-se à maloca. Ao chegar são recebidos 
pelos parentes que recolhem os alimentos moqueados e os paneiros de 
karaxinja. Os paneiros contendo os ossos permanecem em poder dos eremy. 
Caminham para o centro da maloca, travam os diálogos cerimoniais de praxe, 
confirmam o convite e a festa dando início ao ritual e servindo a primeira 
refeição. 

O ambiente reveste-se de uma tensão que não é comum nas outras ocasiões 
festivas, apesar da aparente descontração. Diferentemente das festas de 
inauguração da casa nova e iniciação masculina, nessa os alimentos nunca são 
colocados no chão, as gestantes não se alimentam e não existe nenhum 
momento onde aqueles que são pintados com o karaweri (giz ritual) param de 
dançar e cantar. O espaço interno da maloca fica totalmente desimpedido, as 
redes são recolhidas, não restando lugares onde os irikwa possam sentar ou 
deitar. 

Os eremy iniciam os cantos pintando os familiares e parentes mais próximos do 
morto. Fazem ainda escarificações nos braços, pernas, bochechas, coluna e 
peito com estiletes obtidos das lascas dos ossos. Estes procedimentos com 
poderes protetores serão repetidos à tarde e no início da noite. Continuando a 
dança e o canto, os cantores, segurando maços de folhas de karaxinja, encenam 
o ‘benzimento’ dos corpos na frente e nas costas. Esta prática mágica também 
se repete por três vezes durante a maryba. Dando seqüência ao uso do 
karaxinja, benzem também os esteios da maloca e todo seu entorno. 

Depois de muita dança e cantoria, dentro e fora da maloca, por volta do meio 
da tarde dirigem-se para perto do roçado onde cavam um buraco com 
aproximadamente cinqüenta centímetros de diâmetro por cinqüenta de 
profundidade em volta do qual cantam e dançam. Voltando à mydy taha, os 
maryba farão referência aos por quês daquela cova. O canto que pontua este 
momento é o petxi maryba (canto do caititu) numa alusão ao hábito do animal 
de escavar a terra. Ao final da tarde, os eremy determinam uma pausa, quando 
todos aproveitam para tomar banho e alimentar-se repondo as energias e 
preparando-se para a noite, quando não ocorrerão novas pausas e as atividades 
serão ainda mais intensas. 

Ao cair da noite, retomam os cantos e as danças, recebem as pinturas corporais 
que os protegerão. Os fogos são alimentados dentro e fora da maloca. O 
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ambiente de imagens difusas pela fumaça cheirosa do breu ganha densidade 
dramática. A maloca, totalmente desimpedida, é ocupada pelos eremy e 
convidados. Num determinado momento colocam os ossos no centro da 
maloca; em volta dos restos mortais, fazem no chão um círculo com mingau de 
banana. Cantam e dançam em volta da oferenda feita aos irikwa, que, nesse 
momento se alimentam fazendo-se presentes no mundo dos vivos. Os eremy 
comandam rigorosamente todos os movimentos dentro da maloca, até que as 
entidades de alguma maneira se ‘harmonizem’ com os vivos.  

Durante a cantoria, os eremy pedem que levem brasas das fogueiras de dentro 
da maloca para um braseiro que será formado lá fora. Continuam dançando 
dentro da maloca até que o braseiro seja completado. Por volta de meia-noite, 
os cantores cuidadosamente levam os ossos para serem defumados e aquecidos 
com o calor do braseiro. A luminosidade externa é pequena, as tonalidades 
vermelhas tomam conta dos corpos pintados com karaweri. Os contornos e as 
pessoas tornam-se difusas, restando traços avermelhados que dançam em volta 
das brasas. Os ossos, ritualística e simbolicamente energizados, são usados 
para escarificar rostos, pernas e braços. O brilho vermelho que toma conta da 
cena neste momento vem do sangue que verte daqueles que, purificados, 
continuam a dançar e cantar dentro e foram da maloca, até que chegue a 
madrugada. 

Os eremy levam os ossos e conduzem a todos até a cova feita durante a tarde, 
próxima ao roçado. Dançam e cantam em volta explicando os procedimentos à 
medida que vão se sucedendo. Os cantores depositam os ossos no fundo do 
buraco e pedem aos familiares que, com muito cuidado, derramem terra sobre 
os restos mortais. Os participantes auxiliam até que o buraco esteja 
completamente cheio. Os eremy irão compactar a superfície do lugar onde 
estão enterrados os ossos, no que são seguidos por todos os parentes que 
pisoteiam a terra para garantir que o morto não retorne ao mundo dos vivos. 
Dessa maneira acreditam que os irikwa reencontrarão a aldeia dos mortos. 

Após o enterro simbólico, retornam à maloca onde irão cantar e dançar 
percorrendo todos os seus ambientes para certificarem-se de que o lugar está 
livre dos maus espíritos. Com alegria, reatam as redes e poderão descansar e 
dormir em segurança (...). 

Nas Iohy maryba aquilo que deve ser eliminado e afastado é a presença 
indesejável dos mortos-vivos que começam a rondar as mydy taha trazendo o 
mau agouro. Essas entidades maléficas são identificadas com algum indivíduo 
falecido há pouco tempo ou algum outro parente que julga ter algo a cobrar de 
seus familiares ou da comunidade, instaurando um clima de desconfiança e 
medo de ser afetado por um ma’xi (feitiço) e ficar tamyxa (cansaço, 
esgotamento). A eliminação dessas presenças restaura a integridade e 
harmonia no espaço de vivência do grupo local (...). 

A ambivalência dos seres humanos e a sua fragilidade diante da morte se 
expressa entre os kinja na Iohy maryba quando procuram equilibrar as forças 
entre o que acreditam ser o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Propõe 
uma trégua aos espíritos reconhecendo que sentem medo. Ao perceberem a 
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presença de forças que não fazem parte, segundo eles, do mundo dos vivos 
procuram logo os eremy especialistas no trato com estas entidades. Eles serão 
capazes de conduzir o diálogo simbólico que irá aplacar a ira dos mortos-vivos. 
Serão mediadores, farão as oferendas certas evitando os feitiços e as mazelas 
decorrentes destes encantos” (Do Vale, 2002, p. 83-86, 108-109, 113). 

Entre 1974 e 1975, o período mais crítico dos conflitos durante a construção da 
estrada BR-174, não obstante os riscos de feitiço e demais infortúnios cosmológicos, 
os Waimiris-Atroaris praticamente abandonaram as cerimônias fúnebres, tanto em 
razão do número de mortos em cada ataque quanto da premência da fuga - segundo 
os participantes da vistoria pericial e da audiência de oitiva de testemunhas: 

Wanaby Raimundo (aldeia Keriri): “Eu estava lá [quando aconteceu] essas 
mortes, na aldeia So’o. Lá fizeram um ataque, vi pessoalmente. Foram atacados 
de dia e de noite. Vi que jogaram um produto do alto na maloca. O pessoal 
estava deitado. Pessoal ficava gritando. De noite igual, jogavam químico, e 
começava a aquecer. Na mesma aldeia, quando anoitecia. Quem estava 
adoentado, morria. Estava viajando, quando cheguei já tinha acontecido. Tinha 
um barulho estranho à noite. Eu escapei. Não estava na hora” (NAWA, 
21/08/2022).  

Não identificado: “Não [queimaram os corpos das pessoas mortas], nesse 
momento não. Os restos foram queimados [depois]. Como cada vez mais os 
Kinja ficaram desesperados, todo mundo ficou numa maloquinha. No dia 
seguinte, conseguiram escapar. Começaram a fugir. Os que fugiram 
sobreviveram” (NAWA, 21/02/2019). 

Parwe Mário: “Tem que procurar cinza, de quem foi queimado. Outro que não 
foi cremado. Foi cremado dentro da maloca. Isso nós já temos. Taina foi 
queimado dentro, Ianawa, Pirixiwi... Tem que primeiro chegar, abrir caminho...” 
(NAWA, 22/08/2022). 

Bare Bornaldo: “O nome da aldeia que vivia era So’o Mydy. A aldeia ficava 
próxima à estrada, estado de Roraima. Aconteceu na minha aldeia esse ataque 
do homem branco. Sobreviventes do ataque: Wanaby e Aije, que era convidada 
pra festa. A família dela foi convidada pra festa e sofreu ataque. Algumas 
pessoas que estavam na festa conseguiram fugir. Os corpos foram queimados 
pelos parentes. Não deu pra queimar todos. Não sabe direito o que foi feito, 
estava ruim. Os corpos que não foram queimados ficaram lá. Não tinha 
ninguém pra cuidar do corpo” (Audiência judicial para oitiva de testemunhas, 
27/02/2019). 

Temehe Tomas: “Não fizeram nada [com os corpos dos Kinja mortos]. Não 
queimaram os corpos [na aldeia atacada na região do Abonari], com medo de 
voltar o ataque. Então abandonaram os corpos dos parentes - [os corpos] 
ficaram por lá mesmo” (Audiência judicial para oitiva de testemunhas, 
27/02/2019). 

Wame Viana: “Quando nós chegamos [para a festa na aldeia So’o Mydy], nós 
vimos o pessoal morto, muita gente morta, criança, menina, tudo. Nessa hora 
nós voltamos pra [nossa] aldeia, pra pegar nossas armas, pra verificar o que 
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aconteceu com esse pessoal. Nós fomos lá [na aldeia So’o Mydy]. Eu vi assim, a 
pessoa morta, o outro estava deitado, cortado no pescoço, outro furado no 
pescoço lá (...). Teve gente atacando essas pessoas, era kaminja. Nós pensamos 
assim, [era] aquele que queria fazer a estrada (...). [Os corpos das pessoas 
mortas] Ficaram lá na aldeia, apodreceu lá. Ia queimar mas não conseguiu 
queimar [tudo]. Muita gente. [Kaminja, não-indígenas] não mexia, só matava 
mesmo. Agora, parentes, alguns foram queimados. Os outros ficaram lá, no 
mato” (Audiência judicial para oitiva de testemunhas, 27/02/2019).  

Wanaby Raimundo: “Queimava os corpos. Eu ajudei a queimar os corpos dos 
parentes (...). Como estavam morrendo todos os dias, tentamos queimar [os 
corpos], mas não deu pra queimar todos. Tive que sair pra escapar. Nós não 
voltamos mais pra lá, não sei se [kaminja] levaram... Os [corpos dos] parentes 
que ficaram lá, ficaram lá mesmo” (Audiência judicial para oitiva de 
testemunhas, 27/02/2019).  

Não observar os preceitos rituais exigidos pelos mortos, como explicou Maria 
Carmen do Vale (2002), referida acima, além das mazelas que alcançam os parentes, 
propiciam desordens assustadoras de ordem cosmológica: 

Temehe Germano: “A questão dos mortos. Na história diz que quando a gente 
não faz isso, nos nossos sonhos, ele [o morto] pode oferecer alguma coisa, pode 
oferecer banana - isso pode ser fatal! Ele [o morto], tem que ir pra Mawa, pra 
Deus” (NAWA, 21/08/2022). 

Vários falando (Warakaxi traduziu): “Pra que fizemos isso? Esquecia ele, porque 
ele não pode fazer a maldade pra nós. Principalmente, a segurança dessa 
floresta. É essa maneira que nós respeitamos. Se não faz, pode acontecer 
doença. Pode prejudicar a gente... Não é só nós, a todos, kaminja, Kinja, todos... 
Por isso nós temos o respeito. Maldade como está acontecendo, tempo ruim, 
essas coisas. Mudança no tempo [mudanças climáticas], pode prejudicar...” 
(NAWA, 21/08/2022). 

 Como já esclareci nos Quesitos 5 e 8 acima, as mortes decorrentes dos 
bombardeios aéreos e das investidas noturnas contra as aldeias, durante a construção 
da estrada BR-174, foram classificadas pelos Waimiris-Atroaris como atos de feitiçaria 
praticados pelos kaminja - no caso, os militares. Por maxi ou maxki, entendem eles as 
agressões xamânicas, ou mágicas, praticadas por membros de outros grupos locais ou 
por estrangeiros - uma explicação que, à época, segundo o antropólogo Stephen 
Baines (1991), mostrava-se coerente com as concepções culturais que os Waimiris-
Atroaris então partilhavam. 

É preciso notar, outrossim, que o conceito de maxi (feitiço, veneno), mediante 
o qual os Waimiris-Atroaris interpretaram, à época, a substância malévola que os 
atacantes lançaram, vem desde então adquirindo significados mais precisos, 
consentâneos com os conhecimentos que eles agora dispõem acerca do aparato 
industrial e tecnológico da sociedade kaminja. De modo que, hoje, o termo maxi 
conota toda a sorte de defensivos agrícolas ou poluentes e, para o que nos interessa 
na presente perícia, também as armas químicas e biológicas. 
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Quanto ao “tratamento dado pelo Exército aos corpos dos indígenas mortos”, 
inquirido neste Quesito, faltam-nos todavia os registros e relatórios das operações 
militares, eventualmente produzidos pelo Comando Militar da Amazônia e suas 
unidades subordinadas, para um esclarecimento cabal destes fatos. Conquanto a 
carência destas informações, há aqui duas observações a fazer: 

- a primeira, sobre alguns grupos locais da região do Abonari, entre os quais as 
aldeias Bana e Tikiria, que se extraviaram ou foram extintos: 

Temehe Germano: “Txamyry [ancião] mais velho fala que tinha muitos grupos 
de Kinja. Como aconteceu essa matança durante a construção da BR-174, 
desapareceram cinco etnias que eram outros grupos, além dos Waimiri-Atroari, 
que moravam aqui. Faziam festas junto. Na história diz que eles 
desapareceram, não se sabe pra onde. Existia aquele povo, só por nome a gente 
conhece. Diz na história que eles não aguentavam ver mais essa guerra, não sei 
pra onde foram se esconder, nunca mais encontraram” (NAWA, 21/08/2022); 

- e a segunda, a respeito do guerreiro Waimiri-Atroari que morreu a tiros no 
ataque ao posto Abonari II, em dezembro de 1974 - de acordo com a notícia publicada 
no Estado de São Paulo, corroborada anos depois por Rubens Valente (2017, p. 157), 
os índios tiveram duas baixas, e um dos cadáveres, encontrado a 300 metros do posto, 
“foi enterrado pela equipe de buscas do 6º Batalhão de Engenharia de Construção - 
BEC no local onde morreu, com duas balas de revólver disparadas pelo funcionário da 
FUNAI, Oswaldo de Souza” (Estado de São Paulo, edição de 17/08/1975). Sobre este 
fato, comentou Paulo Kabaha: 

“Morreram sim. No ataque do posto do Exército, onde Gilberto [Pinto] morreu, 
morreram sim dois dos Kinja. O nome de um deles era Sakraryba - ele era pai do 
Carlinhos. Ele morreu lá no Abonari, a tiros. O outro, não lembro o nome, era 
adulto, tinha filhos. Deixaram os corpos no local.  

Os kaminja enterraram eles no Abonari. Porque o pessoal deixou ele 
(escondido), cobrindo mato. Deixaram ele. Não sei como branco fez, não sei se 
queimou ou enterrou. Vimos o pessoal que escapou... Ele [um] morreu de tiro, 
pegaram o corpo dele assim, mas morreu. Deixaram o corpo assim, levaram 
[carregaram] um pouco, mas não conseguiram e fugiram. O outro ficou pra 
trás, junto com Gilberto. Caiu lá mesmo, e deixaram. Eu não estava lá, eu ouvi 
história. Tomás [Temehe] estava, e um que mora lá na beira do rio também 
estava. Ele viu” (Sede do PWA, Manaus, 05/09/2022). 

Quanto ao sepultamento de “cadáveres Waimiri-Atroari pelos soldados do 
Exército”- trazidos em caçambas e jogados numa vala comum, aberta com 
retroescavadeira - no antigo posto Terraplanagem, em local próximo à atual aldeia 
Iawara, que consta no depoimento de Manuel Paulino (conforme a gravação anexada 
à petição inicial pelo MPF), os participantes da vistoria pericial disseram desconhecer 
tais fatos: 

Temehe Germano (depois de consultas aos mais velhos): “Pode ser, pode ter 
acontecido. Mas na dúvida, os txamyry [anciãos] não sabem confirmar isso. 
Porque a gente não tem testemunha [desse fato]. Não viu, não temos 
testemunho pra confirmar a história”. 
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Mopyny Jeremias: “No Iawara foram enterrados mortos [no cemitério], da 
própria aldeia. Mortos por catapora, sarampo. Já no contato. Não com trator, 
[foi] com pá. Pessoal [enterrado] que morreu de doença” (NAWA, 21/08/2022).  

Por fim, as práticas funerárias contemporâneas. Na década de 1980, Stephen 
Baines (1991, p. 32) verificou mudanças significativas nos valores e crenças, quando já 
aldeados em torno dos postos da Frente de Atração, por imposição externa - inclusive, 
nos padrões de sepultamento dos mortos:  

“Enquanto os servidores da FUNAI e os Waiwai impunham seus valores e 
crenças aos Waimiri-Atroari, estes presenciavam sua própria sociedade se 
desabar em consequência de epidemias. Os sobreviventes foram conduzidos 
para os postos por ordens dos servidores. Estes enviavam outros Waimiri-
Atroari para os trazer. Alguns, também, haviam sido levados pelos Waiwai para 
o aldeamento no rio Anauá. Nos ambientes novos estavam sujeitos a uma 
ressocialização abrupta” (op. cit., p. 127). 

Também Claudia Espidola (Espinola, 2002, p. 66-68), que na década de 1990 
realizou pesquisas entre os Waimiris- Atroaris do rio Camanaú, observou que ali não 
se faziam cremações, “ocorrendo o enterramento como é costume entre os brancos, no 
entanto alguns ossos foram guardados e agora são usados nos rituais dos mortos”. 
Porfírio Carvalho (1986, p. 10), muito embora as mudanças, afirmou que “na maioria 
das vezes continuam seguindo o ritual”. Com efeito, quando perguntados por ocasião 
da vistoria pericial, os participantes deram a entender que eles continuavam a 
executar as suas cerimônias funerárias, tal como antes: 

Não identificado: “Isso que fazia na época [antes da construção da estrada]. 
Dois outros tipos de ritual. O que faz para os espíritos, chama Ioho Maryba. E, 
quando morria alguém do nosso povo, queimava, pegava osso e pilava, fazia 
dois dias de ritual. Fazia antes da BR-174 e continua a fazer” (NAWA, 
21/08/2022). 

QUESITO 16. Além dos ataques diretos sofridos pelos Waimiri-Atroari durante a construção 
da BR-174, que outros impactos decorrentes da abertura da rodovia são apontados pelos 
indígenas? 

Se possível, especifique: 

16.1. Qual o impacto da construção da estrada na dinâmica de mobilidade e deslocamento 
dos indígenas pelo território? 

16.2. Qual o impacto da construção da estrada para a organização social dos Waimiri-
Atroari? 

16.3. Qual o impacto da construção da estrada na realização de atividades de subsistência, 
como caça, pesca, agricultura e coleta? 

16.4. Qual o impacto da construção da estrada para os Waimiri-Atroari do ponto de vista 
ecológico e ambiental? 
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16.5. Qual o impacto da construção da estrada para os Waimiri Atroari do ponto de vista 
cosmológico? 

Uma análise dos impactos enumerados neste Quesito, com toda a certeza, 
pressupõe um rol alargado de conhecimentos, oriundos dos mais diversos campos 
científicos, assim como o manuseio de métodos de avaliação que ultrapassam, em 
muito, o escopo tout court da Antropologia. Cabe-nos aqui, portanto, para fins dos 
objetivos desta perícia, tão-somente pontuar aqueles aspectos mais salientes, com 
base nos documentos históricos e etnográficos e nos depoimentos dos participantes 
da vistoria pericial, a serem considerados: 

AFASTAMENTO E DISPERSÃO 

Temendo novas violências no eixo da estrada, depois dos ataques que fizeram 
contra os postos da FUNAI e acampamentos de trabalhadores, em represália aos 
bombardeios aéreos e investidas de militares que sofreram entre 1974 e 1975, os 
Waimiris-Atroaris dispersaram-se em pequenos grupos de famílias, distanciando-se 
temporariamente do eixo da estrada e dos rios maiores. Em malocas pequenas e 
acampamentos provisórios, sequer derrubaram roças novas, servindo-se então das 
plantações das aldeias abandonadas: 

“Todas as referências históricas dos Waimiri-Atroari estavam assim mapeadas 
na paisagem da floresta. Representavam suas vidas como uma seqüência de 
períodos de vivência em certas aldeias. O local de moradia indicava aos 
ouvintes Waimiri-Atroari como situar certo incidente numa seqüência maior de 
acontecimentos do passado. Assim, cada referência espacial estava marcada 
com uma dimensão histórica. 

Os relatos Waimiri-Atroari revelavam também o impacto do contato sobre a 
organização espacial da rede de aldeias: como a intrusão dos agentes da 
sociedade nacional se refletiu nos deslocamentos e redistribuições de aldeias. 
Houve um afastamento inicial das obras de construção da estrada BR-174 (no 
início da década de 1970), seguido por aproximações esporádicas aos postos 
indígenas da FAWA e às equipes de trabalhadores” (Baines, 1993b, p. 8). 

OS ALDEAMENTOS NOS POSTOS 

 Cerca de dois anos depois, entre 1977 e 1978, apreensivos com a sobrevivência 
e o futuro de seu povo, alguns líderes Waimiris-Atroaris tomaram a decisão de 
impulsionar uma nova estratégia com relação aos kaminja invasores, o que os levou a 
se aglutinar nos postos da FUNAI, a maior parte dos quais às margens da estrada BR-
174, reunindo ali remanescentes de diferentes grupos locais - o que trouxe maior 
desorganização social e uma série de conflitos internos: 

“A época dos ataques aos Postos (1973-74) foi marcada por um afastamento 
prolongado, seguido por reaproximações (a partir do final de 1975) e a 
permanência de alguns jovens, que perderam seus pais nas epidemias, nos 
postos indígenas da FUNAI (a partir de 1978). Nos anos seguintes foi realizada a 
transferência dos habitantes das aldeias para três aldeamentos grandes 
próximos a postos indígenas a mando dos funcionários da FUNAI e jovens 
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capitães Waimiri-Atroari (1978 a 1982), com subseqüente fragmentação 
através de remoções dirigidas para aldeamentos novos implantados pela 
FUNAI. Mais tarde (a partir de 1984), teve início um processo de afastamento 
de algumas facções para locais mais distantes dos aldeamentos, porém de fácil 
acesso. Estes locais foram incorporados à FAWA com a implantação de novos 
postos indígenas. 

Estes transtornos espaciais contribuíram diretamente para a imposição de uma 
nova maneira de construir elaborações sobre o seu território: o método da 
FAWA destinado a reproduzir as relações de dominação entre os funcionários 
da FUNAI e os Waimiri-Atroari. O processo de obliteração da história indígena 
se reproduzia dentro da sociedade Waimiri-Atroari através dos capitães, 
incorporados na FAWA como subdominadores que impunham a ‘história oficial’ 
como a única legítima. Entretanto, esta visão dominante da história não 
conseguiu apagar totalmente as outras versões do passado, apesar do controle 
prático e ideológico extremamente repressivo da FAWA que objetivava impedir 
qualquer possibilidade de reorganização social indígena e forçar os Waimiri-
Atroari à uma única estratégia - aprender as regras do jogo da FAWA e aspirar 
a se tornarem ‘índios civilizados’ e ‘funcionários índios’, emulando seus 
dominadores” (Baines, 1993b, p. 8-9). 

REGIME DE TRABALHO FORÇADO E DEPOPULAÇÃO  

 No ambiente dos aldeamentos, de acordo com Stephen Baines, os Waimiris-
Atroaris foram submetidos a um “rigoroso regime de trabalho agrícola imposto pelos 
servidores”. Os funcionários da FUNAI, a maioria indígenas contratados de várias 
etnias do estado do Amazonas, muitos deles armados, dirigiam os trabalhos, davam 
ordens e mantinham sob sua vigilância “todos os aspectos da vida Waimiri-Atroari” 
(Baines, 1991, p. 50, 80, 122, 129). O regime de trabalho agrícola, em grandes áreas e 
pouca variedade, para fins de comercialização dos produtos, substituiu o “sistema de 
plantio” dos Waimiris-Atroaris, “levando a uma situação em que nem as plantações do 
posto, nem as da aldeia, asseguravam-lhes uma fonte contínua de subsistência”. 

Devido ao contato mais intenso e ao trânsito contínuo na estrada BR-174, a 
disseminação de doenças contagiosas prosperou simultaneamente ao processo de 
aldeamento dos Waimiris-Atroaris ao redor dos postos: “A construção da estrada BR 
174 e o estabelecimento da Frente de Atração, com grande estrutura de postos da 
FUNAI e alta densidade de servidores, aumentou drasticamente a incidência de 
epidemias, reduzindo a população, talvez a um sétimo dentro de uns dez ou quinze 
anos” (op. cit., p. 122). Conclui então Baines: 

“Foi neste momento que melhor compreendi a sua situação, após ter passado 
pelas aldeias abandonadas e convivido com eles uma parte da crise e escassez 
de alimentos que enfrentavam. O despovoamento em consequência de 
epidemias desmoronara a rede de aldeias. Os sobreviventes, de diversas 
aldeias, haviam se juntado e se entregado à vida dirigida pelos servidores no 
posto. Estavam divididos por antigas rivalidades entre aldeias e rixas novas que 
surgiam da recomposição da população, e também em consequência da nova 
ordem de poder instaurada pelos funcionários da FUNAI” (op. cit., p. 131). 
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O TERRITÓRIO DEVASSADO 

Ao longo de 122 quilômetros, a par do desflorestamento e os efeitos de borda 
às margens da estrada, a construção da BR-174 seccionou a Terra Indígena Waimiri-
Atroari em duas partes, interpondo um obstáculo inusitado ao trânsito de animais, ao 
fluxo das águas de córregos e rios e à privacidade que os Waimiris-Atroaris tanto 
prezam. No relatório de viagem para averiguar denúncias contra a Mineração Taboca, 
em meados de 1986, a antropóloga Silvia Tafuri observou que as aldeias localizadas no 
entorno da estrada BR-174 enfrentavam “problemas de escassez alimentar - caça e 
pesca, afugentados em função da abertura da rodovia, que atravessa seu território, do 
grande volume de trânsito e consequente mudança de hábito dos animais, que leva os 
índios à mudança, igualmente” (Tafuri, 1986).  

Indagados na vistoria pericial sobre os impactos causados pela estrada, 
disseram os participantes: 

Baré Bornaldo: “Depois que aconteceu isso, fomos ver o que estava 
acontecendo em nossa terra. Fazia muito barulho, escutamos barulho do 
equipamento. Chamou a atenção. Passou por cima do caminho, na área que 
caçava, passou na área sagrada onde nossos antepassados viveram e onde as 
pessoas perderam a vida. Depois que passou a estrada veio a doença. Com a 
doença morreu mais gente. Os que morreram, com o corpo muito quente, 
dormência. Ameaçavam [depois que a estrada estava pronta], apontando arma 
no ouvido, na testa. Não entendia bem o que eles diziam. Entendia que 
apontavam a arma pra atacar. As pessoas que chegaram aqui estavam de 
farda, a mesma farda que existiu naquele tempo. [No ataque] era o mesmo 
uniforme” (Audiência judicial para oitiva de testemunhas, NAWA, 27/02/2019) 

Sanapyty Gerôncio: “No nosso entender, é assim. Esses ataques que 
aconteceram, os que matavam eles, matavam os mais velhos e mais velhas. 
Sobraram os jovens, que não tinha conhecimento da própria cultura. Mas 
escaparam alguns que já tinham conhecimento. Velhos escaparam pouco, pra 
contar a história, pra resgatar a vida cotidiana, caça, pesca, fabricação de 
artesanato, derrubada do roçado, plantio... Depois disso, [esse conhecimento] 
quase desapareceu, porque não tinha ninguém pra contar, pra resgatar o que 
era a cultura. Os que escaparam, os que já tinham conhecimento, poucos, 
conseguiram resgatar a nossa cultura, nossa língua, nossa história. Nesse caso, 
a perda foi muito grande. A história foi muito triste. Para nós que crescemos... 
Perdemos os cantores principais, os conhecedores de nossa história, os que 
conheciam a raiz da nossa história. A perda foi muito grande. E aos poucos, 
conseguiram resgatar a nossa cultura, nossa festa - que até hoje nós 
mantemos, nossa cultura. A perda foi muito grande” (NAWA, 21/08/2022). 

Temehe Tomás: Parou [as festas maryba de iniciação masculina], já estava se 
acabando. Não aconteceu mais [por vários anos não teve a iniciação dos 
meninos]. Depois que passou esses ataques, depois de um tempo é que 
voltaram a se reunir e resgatar o que faziam antes. Isso que eles fizeram, depois 
de um tempo” (NAWA, 21/08/2022).  
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A VIZINHANÇA AZIAGA 

Em suma, a construção da estrada BR-174 não se tratou apenas de uma 
intervenção territorial permanente, mas configurou, sobremaneira, uma intrusão 
indevida dos “inimigos” kaminja no seio da sociedade dos Kinja, causando-lhes 
transtornos de toda ordem. Nas palavras de Dawna Elzo e Wanaby Raimundo, autores 
da “História da construção da estrada” (2017; Anexo 13-1, nos presentes Autos):  

“A construção da estrada cortou o caminho que nós usávamos para andar de 
aldeia para aldeia e para caçar. A construção de estrada não teve respeito com 
nosso povo e com nossa terra. Disse Dawna - ‘Até hoje a gente lembra do 
sofrimento enraizado e semeado, do conflito durante a abertura da estrada 
dentro da nossa terra’. Antes das máquinas grandes (tratores) destruírem e 
rasgarem, a picada seguia na frente feito derrubada de roçado. Seguia longe 
cada passo, um atrás do outro. Após um tempo escutamos um barulho estranho 
que não conhecíamos. Na aldeia os Kinja escutavam o barulho, a zoada de 
muitos tratores que vinham se aproximando da antiga aldeia Iawara. Eles 
diziam - ‘E agora!? Dessa vez estão abrindo com tratores!’ O trabalho de 
abertura da picada estava acelerado. A abertura iria atingir nossa aldeia, todos 
ficamos preocupados, sem saber o que fazer. 

Durante a obra trabalhavam dia e noite. Estava próxima de nossa antiga aldeia 
Iawara, já se ouvia o barulho dos tratores chegando. Logo a estrada apareceu e 
rasgou nossa floresta, antes intocável e verde. Não tínhamos como impedir o 
desmatamento da estrada, seguia cada vez mais adiante. A estrada passou 
bem próximo de nós de graça. Não tivemos escolha. Não tínhamos como 
impedir. Dawna disse - ‘Por isso sempre digo, que ninguém sabia direito para 
que servia a estrada e não tínhamos nenhuma ideia para lutar e defender o 
direito da terra. Naquela hora éramos poucos guerreiros e não dávamos conta 
para fazer um ataque contra numerosos inimigos.’ 

A obra da estrada passou bem do lado de um dos nossos roçados e destruiu a 
plantação que existia. Tinha muita plantação de mandioca naquele roçado. 
Naquele tempo antigo, a destruição e a passagem da estrada dentro da terra 
dos Kinja não foi indenizado; os Kinja não ganharam nada com isso. Ao 
contrário, só causou sofrimento, perseguição e doença contagiosa que dizimou 
a antiga aldeia Iawara. Os inimigos eram poderosos. Não tivemos condições de 
atacar naquele momento. Não queríamos perder a vida contra aqueles homens 
do Exército. Eram numerosos e armados de metralhadoras, granadas, canhões 
e revolveres. Não tinha jeito... Por isso que sempre explico aos Kinja jovens que 
querem se tornar guerreiros, defensores. Não é para qualquer um! É a parte 
mais difícil e arriscada da vida - disse Dawna. Mas mesmo assim, os Kinja 
resistiram com coragem, não tiveram medo, permaneceram firmes enquanto 
eles davam tiros e apontavam as armas. Ficávamos quietos e pacientes. Os 
Kinja ficaram atentos, para não causar um ataque feito doido. Não tinha jeito 
de impedir a construção da estrada, a estrada já estava adiantada. Não 
gostamos daquele desmatamento que a estrada causava, tínhamos raiva da 
tropa do Exército armado. 
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(...). Depois da estrada pronta, fizeram então o posto para aproximação dos 
Kinja, o posto Terraplanagem, do mesmo jeito que fez o posto nos Pirititi 
(isolados). Depois, o Exército BEC colocou as duas correntes na estrada, uma na 
entrada e a outra na saída da área. Elas existem até hoje. Agora sob o controle 
dos próprios Waimiri Atroari, na entrada e na saída da estrada BR-174. Elas 
representam a proteção da terra e a vida do povo Waimiri Atroari, 
principalmente durante o tráfego noturno. Os inimigos passam dentro da área 
dia e noite, e o barulho tomou conta da nossa terra. Incomoda também os 
animais, de noite e de dia. Os animais correm o risco de serem atropelados na 
pista. 

(...). A equipe do Exército BEC colocou uma corrente no Jundiá e outra no 
Abonari, para controle de tráfego dos carros. Nós vimos o BEC colocar as 
correntes naquele tempo, eu e Wahyry Ietyky fomos ver de perto. Percorremos 
uma distância muito longa. Andamos o dia inteiro e não sentimos dor nos pés. 
Andamos até o posto da FUNAI. Nos perguntamos (Irana aniee?) - ‘O que será 
que é isso? Por que eles colocam atravessado na estrada?’ 

Os caminhões paravam na corrente. Uma vez nós paramos no carro, depois 
seguimos a viagem para Manaus. Eram os militares que controlavam o 
fechamento da corrente. Assim era o costume. Os carros paravam na corrente e 
depois seguiam viagem. 

Depois que a estrada passou tivemos que adaptar nossos pés na estrada. Até as 
mulheres, quando na coleta de frutas. Andávamos com cuidado na beira do 
acostamento. A estrada destruiu o caminho de caçada (...).  

O Exército apontava as armas para os Kinja. Bornaldo ofereceu mamão pra 
trocar, mas os soldados não aceitaram, e criou confusão. O Mario Tukano 
(funcionário da FUNAI) estava junto. O Exército fez ameaças contra os Kinja. O 
Mario Tukano fez mingau de patauá. Ele ofereceu e os Kinja tomaram o 
mingau, e se acalmaram. O Bornaldo subiu no trator, mexendo no volante, pra 
tentar desviar a estrada, pra fora da aldeia dele. Mas a estrada passou 
rasgando, por cima da aldeia” (História da construção da estrada, de Dawna 
Elzo e Wanaby Raimundo, 2017, tradução de Orlando Iarymaky; texto conferido 
e revisado por ocasião da vistoria pericial, NAWA, 22/08/2022). 

QUESITO 17. De acordo com a Petição Inicial, um dos impactos mais marcantes da 
construção da BR-174 foi “a alta incidência de epidemias que afetaram essa população. 
Muitos dos episódios sequer são conhecidos, já que poucos foram noticiados, sobretudo 
antes do processo avassalador que ocorreu entre 1974 e 1975. Em 3 de junho de 1976, 
noticiava-se um surto de gripe, com 26 indígenas doentes. A doença que mais impactou os 
indígenas foi o sarampo” (fl. 74). Considerando estas informações, responda: 

17.1. Como os Waimiri-Atroari descrevem os surtos de doença que assolaram o seu povo 
durante e após a construção da BR-174? 

17.2. Qual a causa desses surtos, do ponto de vista indígena? 

17.3. Quantas vezes e em quais momentos esses surtos ocorreram? 
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17.4. De acordo com as narrativas indígenas, qual a relação entre as referidas epidemias e a 
construção da BR-174? 

17.5. A partir da memória coletiva dos Waimiri-Atroari, quantos indígenas morreram de 
sarampo durante e após a abertura da rodovia? 

Para uma exposição sucinta e objetiva, foram aqui reunidos os cinco subitens 
deste Quesito. Durante sua pesquisa de campo entre 1982 e 1985, o antropólogo 
Stephen Baines arrolou diversas narrativas dos Waimiris-Atroaris acerca de conflitos 
armados e de epidemias que lá ocorreram na década de 1970 - sem distinguir com 
nitidez, contudo, entre atos de agressão e doenças que lá ocorreram. O que se explica, 
em certa medida, pelo fato dos Waimiris-Atroaris interpretarem ambos como “atos de 
feitiçaria”. Ou seja, sob a ótica indígena, o maxi ou maxki (feitiço, veneno) lançado 
pelos “brancos” seria a causa mais plausível de doenças tão letais, até então 
desconhecidas, tanto quanto dos referidos bombardeios aéreos, já descritos nos 
Quesitos anteriores. Sobre a relação entre as epidemias e a construção da estrada BR-
174, pronunciou-se Parwe Mario na audiência judicial dia 14/03/2018, em Manaus, no 
âmbito desta Ação Civil Pública: 

“Quando a FUNAI instalou [os postos ao longo da estrada], aí retornou. Aí vem 
doença, sarampo, tuberculose. Essas coisas aconteceu depois. Do lado [da 
região do Alalaú] aumentou o número [de pessoas mortas], 16 pessoas, e outro 
mais 10 pessoas, e meu pai junto com isso. Outro lado, do rio Camanaú, mesmo 
tempo que aconteceu. Assim aconteceu com nosso povo Waimiri-Atroari”. 

Cabe observar, assim, que a disseminação de doenças contagiosas somente 
prosperou a partir de 1976, à medida que o contato com as turmas de trabalhadores 
da estrada se intensificaram e, sobretudo, os aldeamentos dos Waimiris-Atroaris se 
deslocaram para as imediações dos postos da FUNAI. 

Nos relatórios detalhados que o sertanista Gilberto Pinto produziu entre 1966 
e 1974, com efeito, encontra-se um único registro de uma “crise de gripe”, que foi 
atendida pela Frente de Atração em 1973, vitimando um homem Waimiri-Atroari 
(Pinto, 1973). E, no noticiário jornalístico, para o mesmo período, uma controversa 
campanha de vacinação antigripal numa aldeia no alto Alalaú, cujo erro de dosagem 
teria causado a morte de 14 pessoas também em 1973 (Estado de São Paulo, edição 
de 29/07/1973; Folha de São Paulo, edição de 29/07/1973), fato também reportado 
por Baines (1991, p. 135-136). Já de 1976 em diante, ocorreriam surtos em números 
elevados, associados à frequentação assídua de postos e acampamentos pelos 
Waimiris-Atroaris: 

“Um surto de gripe está ameaçando os índios Waimiris-Atroaris, segundo 
informou ontem em Manaus um funcionário da Fundação Nacional do Índio que 
esteve na região dos rios Abonari e Alalaú na última semana. Teriam sido 
constatados 26 casos de gripe entre os índios, que diariamente mantêm 
contatos amistosos com as turmas de trabalhadores do 6º Batalhão de 
Engenharia e Construção do Exército, que constrói a estrada Manaus-Caracaraí. 

O delegado regional da FUNAI em Manaus, insiste em não receber a imprensa 
local, alegando ter instruções rigorosas da presidência do órgão (...).  
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Raimundo Correia, mateiro encarregado do desmatamento da estrada, 
confirmou, contudo, que um enfermeiro da FUNAI estivera na região do rio 
Pretinho [alto Alalaú] - área dos índios Atroaris - e constatou alguns casos de 
‘gripe forte, com indícios de se alastrar’. O enfermeiro, segundo o mateiro, 
demorou-se pouco na região e, pelo que os trabalhadores puderam notar no 
contato com os índios, ‘muitos deles estão gripados há bastante tempo e a 
FUNAI não voltou mais à área’” (Estado de São Paulo, edição de 03/06/1976). 

“Um surto de gripe [que] já teria vitimado nos últimos seis meses 12 índios 
voltou a atacar as tribos Waimiri-Atroari, na região dos rios Abonari/Alalaú, 
para onde a FUNAI enviou no começo da semana duas equipes médicas 
volantes para prestar socorro aos indígenas. A denúncia foi feita a um jornal 
local por dois mateiros dispensados pela FUNAI, que acrescentaram ter os 
enfermeiros da FUNAI diagnosticado quatro casos de doenças venéreas entre os 
índios da tribo Atroari, que frequentemente visitam os postos do órgão e os 
acampamentos do 6º Batalhão de Engenharia e Construção ao longo da estrada 
Manaus - Caracaraí. 

Os mateiros Acrísio Gonçalves e Olavo Petronio esclareceram ainda que a 
maioria dos trabalhadores contratados pelo empreiteiro do desmatamento da 
estrada chegam à região já gripados ou contraem doenças venéreas. Eles 
disseram que ‘os enfermeiros da FUNAI medicaram alguns índios, mas não 
revelaram nada, com medo de que nós falássemos’. Mas acrescentaram que 
quatro índias chegaram ao acampamento do quilômetro 196 com sintomas da 
doença e recusaram o tratamento médico.  

Com a passagem da estrada pela reserva indígena, os contatos dos índios 
Waimiri-Atroari com os trabalhadores têm sido frequentes, a ponto de os 
indígenas dormirem entre os trabalhadores, ‘alguns até muito gripados’” 
(Jornal de Brasília, 10/09/1976). 

Anos depois, Baines pôde constatar os efeitos devastadores das epidemias 
entre os Waimiris-Atroaris, assolados por surtos de gripe, pneumonia, tuberculose e 
sarampo: 

“A construção da estrada BR-174 e o estabelecimento da Frente de Atração, 
com grande estrutura de postos da FUNAI e alta densidade de servidores, 
aumentou drasticamente a incidência de epidemias, reduzindo a população a 
talvez um sétimo dentro de uns dez ou quinze anos” (Baines, op. cit., p. 122). 

A despeito do quadro ampliado de servidores nos postos, o atendimento dos 
pacientes mostrava-se precário, ao lado da falta crônica de medicamentos. Nos relatos 
dramáticos que Baines então coligiu, os informantes discriminaram os sintomas das 
doenças, como febre e catarro, e as listas de parentes falecidos: 

“Djacir [nome fictício] voltou ao assunto das mortes Waimiri-Atroari, reiterando 
o fato da perda dos seus pais. Continuou: ‘... Waii’na também morreu, Pu’ruxin 
morreu... Morreu todo’. Citou os apelidos de muitas pessoas que haviam 
morrido, revelando como os Waimiri-Atroari interpretaram as ondas de mortes 
que os atingiam após contatos com pessoas de fora (kaamin’ya) que visitaram 
as suas aldeias. 
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Kaamin’ya ‘yihypa (Civilizados mataram). Terraplenagem [posto da FUNAI] 
morreu. Abonari morreu. Está acabando. Muito pouco. Nunca mais maru’aga 
[maloca]! Kaamin’ya levou (aqui Djacir se referiu aos funcionários da FUNAI que 
levaram os sobreviventes para os postos). Lá na maru’aga morreu muito. 
Abonari Tihyn’ya, Waipin’ye, o pai de Ademar morreu. As duas mulheres de 
Vicente’. Djacir citou os nomes de outros defuntos, encerrando sua fala: ‘Muito 
doente. Ma’xi, ma’xi aita’kahapa. (...). Muito, quando ele tremendo muito, 
quente aqui (apontou o peito). Aqui quente (dói)... Depois matar’” (Baines, 
1991, p. 134). 

 

Relação de óbitos de sarampo em 1981, no posto Terraplanagem 

No. Óbito 

1 Mulher de idade avançada, dia 07/05/1981, em Manaus, sepultada em 
08/05/1981 nas adjacências do posto Terraplanagem 

2 Menino de 3 anos, filho do capitão Nene, dia 09/05/1981, no posto 
Terraplanagem, sepultado no posto Terraplanagem 

3 Homem adulto, de mais ou menos 47 anos, conhecido por Pedroso, dia 
10/05/1981, no posto Terraplanagem 

4 Mulher adulta, de mais ou menos 53 anos, mãe de Temon, dia 16/05/1981, no 
posto Terraplanagem 

5 Criança recém-nascida, sexo feminino, dia 16/05/1981, no posto 
Terraplanagem 

6 Criança recém-nascida, sexo feminino, filha do capitão Viana, dia 16/05/1981, 
no posto Terraplanagem 

7 Criança, sexo feminino, dia 17/05/1981, no posto Terraplanagem 
8 Criança, sexo masculino, dia 17/05/1981, no posto Terraplanagem 

9 Mulher adulta, mais ou menos 48 anos, esposa do capitão Baixinho, dia 
19/05/1981, no posto Terraplanagem 

10 Homem adulto, mais ou menos 54 anos, de nome Wahiri, dia 20/05/1981, no 
posto Terraplanagem 

11 Criança de 3 anos, sexo feminino, filha do capitão Baixinho, dia 22/05/1981, 
no posto Terraplanagem 

12 Criança de 1 ano, sexo feminino, filha do capitão Baixinho, dia 22/05/1981, no 
posto Terraplanagem 

13 Mulher de mais ou menos 19 anos, esposa do capitão Viana, dia 23/05/1981, 
no posto Terraplanagem 

14 Mulher adulta de mais ou menos 32 anos, esposa de Ianuman, dia 
23/05/1981, no posto Terraplanagem 

15 Mulher adulta de mais ou menos 45 anos, esposa do capitão Bornaldo, dia 
24/05/1981, no posto Terraplanagem 

16 Mulher adulta de mais ou menos 36 anos, esposa do capitão Baixinho, dia 
25/05/1981, no posto Terraplanagem 

17 Mulher adulta de mais ou menos 51 anos, esposa do capitão Iapunam, dia 
26/05/1981, no posto Terraplanagem 

18 Mulher de mais ou menos 24 anos, esposa de Mario, dia 27/05/1981, no posto 
Terraplanagem 

19 Criança de 9 anos, do sexo feminino, órfã de pai e mãe, dia 30/05/1981, na 
enfermaria da Base, sepultada no posto Terraplenagem dia 31/05/1981 

20 Criança de 4 anos, do sexo feminino, filha de Ianuman, dia 30/05/1981, na 
enfermaria da Base, sepultada no posto Terraplenagem dia 31/05/1981 

21 Criança do sexo feminino, sem outras informações 
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Sobre estas epidemias e o número de óbitos em fins dos anos 1970, pouco 
mais se pode dizer. Não encontrei qualquer informação mais relevante nos processos 
ou na documentação da FUNAI, compulsados para fins desta perícia - muito embora, à 
época, o órgão fosse responsável direto pela “saúde indígena”. Este aparente descaso, 
tanto com as informações quanto com os cuidados sanitários, ao que tudo indica, 
adentrou a década de 1980. Por ocasião de uma viagem de avaliação do atendimento 
às aldeias, em abril de 1985, anotou a médica Luiza Garnelo Pereira, da Universidade 
do Amazonas: 

“Registro de dados: Não há registro sistemático de dados sobre morbi-
mortalidade nas aldeias, evolução dos quadros, Vacinação, medidas 
terapêuticas, etc... Existem fichas individuais destinadas ao registro das ações 
de saúde instituídas entre 79 e 81, mas que nunca foram preenchidas, 
tampouco o 6º BEC e a Taboca [a Mineração Taboca dispunha de um serviço 
médico] têm qualquer registro dos atendimentos, apenas o médico de 
Presidente Figueiredo tem fichas de controle dos indivíduos com esquema de 
vacinação completa e dos casos atendidos por aquela unidade” (Pereira, 1985). 

Sobre o grave surto de sarampo entre abril e maio de 1981 no posto 
Terraplanagem, quando morreram 21 pessoas (ver tabela acima), as informações 
disponíveis se limitam a breves anotações dos atendentes de enfermagem e do chefe 
de posto, além de um relatório do coordenador do NAWA Giuseppe Cravero, este 
mais preocupado em se justificar de desacertos e acusações (Correia, 1981; Cunha, 
1981; Cravero, 1981; Nóbrega, 1981).  

Moravam então no posto Terraplanagem (atual aldeia Iawara) 116 Waimiris-
Atroaris. A epidemia de sarampo propagou-se quando um menino retornou da Casa 
do Índio, em Manaus, onde se tratava de tuberculose. Em menos de dois meses, 
haviam falecido 9 mulheres adultas, 8 meninas, 2 homens adultos e 2 meninos. Dentre 
as causas que agravaram a situação, o atendente de enfermagem Egipson Nunes 
Correia assinalou a demora no atendimento, as dificuldades para remoção dos 
pacientes graves, a falta de medicamentos e a pouca atenção ou acompanhamento 
dos dirigentes da delegacia da FUNAI:  

“Esta alta taxa de mortalidade poderia com toda certeza ser anulada ou 
diminuída caso houvesse uma equipe médica prestando assistência aos índios 
naquele posto (...). 

Do início até o final da fase de sarampo, o atendente de enfermagem Leonida 
permaneceu sozinho, cuidando dos doentes. Existindo apenas uma pessoa para 
cuidar de tantos enfermos, está claro que essa pessoa não poderia assistir a 
todas ao mesmo tempo. Maioria morreu praticamente por falta de recursos 
humanos.  

Se a FUNAI tivesse enviado pessoal suficiente para cuidar deles, garanto que o 
número de morte teria diminuído. Logo no início da epidemia, o médico da 
FUNAI, dr. Paulo, compareceu ao local e deu instrução no sentido de todos os 
doentes serem tratados na Reserva Indígena, pois alegou que os hospitais em 
Manaus não tinham condições de internar tantos doentes, e a Casa do Índio já 
estava lotada. 
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Naquela ocasião o sarampo ainda não tinha feito nenhuma vítima fatal. Depois 
que o médico foi embora, as mortes foram acontecendo quase que diariamente. 
Esse médico nunca veio [voltou]. Os medicamentos solicitados vieram, porém 
faltou pessoal suficiente para administrá-los aos doentes (...). 

O sarampo atacou indistintamente adultos e crianças. Se estivessem vacinados 
essa catástrofe teria sido evitada. Urge, portanto, que se faça a vacinação no 
restante dos indígenas da Reserva, não só das crianças, mas também dos 
adultos (...). Deve ser feita a imunização o mais rápido possível contra o 
sarampo, e também contra as outras terríveis moléstias que podem ser 
evitadas através de simples vacinação - tais como: coqueluche, poliomielite, 
difteria, tétano e tuberculose” (Correia, 1981). 

Entre agosto e setembro de 1987, uma segunda epidemia de sarampo, desta 
feita nas aldeias do rio Camanaú, acompanhada de um surto de malária, acometeu 77 
pessoas, ou 57,5% de seus moradores - “trazida à aldeia por quatro Waimiri-Atroari 
que tinham ido a Manaus receber brindes da Mineradora Taboca (...) representando 
um fator impressionante de desorganização da vida social” (Silva, 2009, p. 29-30, 47). 
Dos que adoeceram, 19 casos complicaram em pneumonia e/ou gastroenterite, 8 
foram removidos e 3 morreram (Fonseca et alii, 1988): 

“o surto de uma doença desconhecida para a população do vale do Camanaú 
gerou o que parecia ser um colapso nos sistemas curativos tradicionais, quando 
métodos nativos revelaram-se ineficazes para debelar os sintomas cutâneos 
(...). Além disso, o sarampo resultou em óbitos e problemas sociais 
subsequentes como a orfandade, a viuvez e por algum tempo a severa escassez 
de produtos agrícolas básicos” (Silva, op. cit., p. 30). 

QUESITO 18. A partir dos dados etnográficos e documentais disponíveis, qual a relação 
existente entre a construção da BR-174, a exploração mineral pela empresa Paranapanema 
na região do Pitinga, a construção da hidrelétrica de Balbina e o processo de grilagem de 
terras pertencentes ao território Waimiri-Atroari, todos realizados entre a década de 1970 e 
1980? 

De acordo com o geógrafo José Aldemir de Oliveira (1996), a construção da BR-
174 conjugava-se a um amplo processo de expansão da economia capitalista na 
Amazônia, a partir da intervenção direta do Estado brasileiro, responsável pelo 
arcabouço institucional e legal e pela infraestrutura necessária aos futuros 
empreendimentos - entre outras iniciativas, a construção de estradas, a geração de 
energia e o loteamento de terras tidas como públicas. Para Rodrigues e Fearnside 
(2014), no mesmo sentido, a abertura da BR-174 “pode ter sido um pretexto para 
viabilizar e explorar riquezas” no território ocupado pelos Waimiris-Atroaris.  

Com efeito, diz o geógrafo Maiká Schwade (2012, p. 41), embora os “interesses 
que determinaram a construção da rodovia” sejam ainda discutíveis, o conhecimento 
geológico da região teria sido um fator um dos fatores mais relevantes: 

“As jazidas de Pitinga contam com cassiterita, zirconita, tantalita, columbita, 
nióbio, tântalo, ítrio e criolita, sendo que o minério mais explorado é a 
cassiterita. Para termos ideia da dimensão do empreendimento, em Pitinga, foi 
instalada uma vila com capacidade para abrigar 10.000 pessoas.  
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Em 1979, a Mineração Taboca (empresa privada do Grupo Paranapanema) se 
instalou à margem direita da BR-174 e dentro do território indígena decretado 
pelo Presidente Médici (1971). Em 1986, o Presidente da República, José Sarney, 
autorizou a construção de uma hidrelétrica no Rio Uatumã (Pitinga) para uso 
exclusivo da Mineração Taboca S/A, no Rio que limitava a parte leste da 
rodovia”. 

Prospecções a cargo da Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais - CPRM, 
na década de 1970, haviam detectado a presença de depósitos estaníferos 
importantes na bacia do rio Uatumã. Em fins da década de 1970, empresas do Grupo 
Paranapanema, como a Timbó Mineração e a Mineração Taboca, obtiveram alvarás 
para pesquisa de cassiterita na região, logo transformados em concessões pelo 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) (Baines, 1990a). Grande parte 
da área concedida, na verdade, sobrepunha-se à Reserva Indígena Waimiri-Atroari, 
criada pelo Decreto 68.907, de 13/07/1971 (ver mapas abaixo). O que levou o 
presidente da República João Figueiredo, inclusive, através do Decreto 86.630, de 
23/11/1981, a desmembrar a parte leste da Reserva Indígena (cerca de 40/% do total 
da Reserva), onde estavam instaladas as mineradoras. Ademais, este Decreto revogou 
os anteriores, e assim extinguiu a figura jurídica de “Reserva Indígena”, substituindo-a 
por uma área de interdição temporária, “para fins de “atração e pacificação de grupos 
indígenas”. No ano seguinte, a FUNAI estabeleceu um contrato com a Paranapanema, 
que autorizava a mineradora a construir uma estrada secundária de 38 quilômetros de 
extensão dentro da área interditada, de “caráter privado e exclusivo”, desde a BR-174 
até a mina de Pitinga, para acesso e escoamento de minério. 

 

 
Fig. 25: Reserva Indígena Waimiri-Atroari, criada pelo Decreto de 1971 (Schwade & Reis, 2014, p. 67) 
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Fig. 26: AI Waimiri-Atroari, interditada pelo Decreto de 1981 (Schwade & Reis, 2014, p. 68) 

 

 
Fig. 27: TI Waimiri-Atroari, homologada pelo Decreto de 1989 (Schwade & Reis, 2014, p. 69) 

 

Por sua vez, o aproveitamento energético do rio Uatumã vinha sendo estudado 
pelos órgãos governamentais desde 1968. As obras da Usina Hidrelétrica de Balbina 
iniciaram em 1981, e em 1989 a usina entrou em funcionamento, abastecendo 
parcialmente o Pólo Industrial da Zona Franca de Manaus - embora a capacidade de 
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geração de energia instalada fosse de 250 megawatts, a potência firme equivalia a 
apenas 64 megawatts (Schwade, 2012, p. 43): 

“O custo da produção de energia é também um ponto polêmico, sendo de US$ 
6.800/KW (dólares/quilowatt), muitas vezes superior ao valor da mesma 
energia gerada na hidrelétrica de Tucuruí (PA), que é de US$ 675/KW. 
Comparada com outras hidrelétricas brasileiras, sua produção é extremamente 
baixa. Por outro lado, seu reservatório com 236 mil hectares é o segundo maior 
do país e inundou parte significativa da Terra Indígena Waimiri-Atroari (...). 
Cerca de um terço da população indígena teve que ser removida em 
consequência da inundação de seu território (...). Várias comunidades 
ribeirinhas também foram atingidas”. 

Em decorrência do enchimento do reservatório, todos os afluentes dos rios 
Uatumã e Abonari “tornaram-se inabitáveis, com a putrefação da floresta submersa” 
(Baines, 1994b). Pouco mais de 30 mil hectares da Terra Indígena Waimiri Atroari 
foram alagados, o que obrigou a Eletronorte e a FUNAI a transferir duas aldeias, 
Tapypyna e Taquari, para os locais denominados Samaúma, no rio Curiaú, e Mynawa, 
a oeste da BR-174, respectivamente (Fearnside, 2015). E a partir do segundo semestre 
de 1987, com recursos alocados pela Eletronorte, mediante um convênio com a 
duração inicial de 25 anos, a FUNAI implantou um “projeto indigenista compensatório, 
o Programa Waimiri Atroari (PWA)”, que substituiu a antiga Frente de Atração (Silva, 
2009, p. 46-47). 

Antes que a Hidrelétrica de Balbina fosse implantada, entretanto, um grupo de 
empresários paulistas obteve junto ao governo estadual do Amazonas a titulação de 
grande parte da área do futuro reservatório. Entre 1969 e 1971, centenas de 
quilômetros quadrados foram assim alienados ao longo do rio Uatumã, de terras que 
pertenciam ao patrimônio da União - são lotes de 3.000 hectares cada, ao longo da 
margem leste da BR-174 (Coutinho, 2021). A denominada “Grilagem Paulista”, ao que 
tudo indica, contava com informações privilegiadas sobre a área a ser alagada pelo 
futuro reservatório, no intuito de adiante reivindicar “indenizações milionárias”: 

“O relatório final do Comitê Coordenador dos Estudos Energéticos da Amazônia 
(ENERAM) foi apresentado em 6 de janeiro de 1972 e recomendava a realização 
do inventário hidrelétrico do Rio Uatumã. Dois meses antes o governo havia 
emitido os títulos de propriedade em questão. No mesmo ano de 1972, os 
verdadeiros interessados na grilagem iniciam a peregrinação aos cartórios para 
transferir os títulos para si (...). 

Entre os lotes delimitados no Município de Presidente Figueiredo trinta e cinco 
ficaram sobrepostos, total ou parcialmente, à Terra Indígena Waimiri-Atroari 
homologada em 1989, mas caso contabilizássemos todos os lotes inseridos no 
perímetro do território indígena anteriormente a construção da BR-174 esse 
número seria bem superior, abarcando 211 dos lotes grilados (...). Se 
considerarmos apenas a delimitação da terra indígena Waimiri-Atroari de julho 
de 1971, período em que ocorreu a titulação dos lotes da ‘Grilagem Paulista’, 
veremos que a linha dos lotes se aproxima bastante de seu traçado, e que ao 
menos 12 lotes avançam sobre o território indígena que segue o traçado do Rio 
Uatumã e Igarapé do Abonari naquele trecho. Ao longo desses rios existiam 
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também aldeias. Isso demonstra que a presença indígena não foi uma 
preocupação dos grileiros, embora buscassem desviar-se do traçado da Terra 
Indígena. (...). Noventa e três lotes foram atingidos pelo reservatório da 
Hidrelétrica de Balbina, nem todos foram titulados no processo de grilagem. 
Com isso foram abertas 27 ações de indenizações envolvendo 66 lotes, 50 dos 
quais movidas por apenas três grupos empresariais que aglutinaram de 10 a 24 
lotes cada um (...). Em 2005, falava-se que o montante pretendido era de 
aproximadamente 400 milhões de reais e que cinco milhões em títulos do setor 
elétrico já haviam sido pagos a dois grileiros” (Schwade, 2012, p. 44, 65). 

 

Atos normativos relacionados à Terra Indígena Waimiri Atroari 
Decreto 68.907, de 13/07/1971 Cria a Reserva Indígena Waimiri Atroari 
Decreto 74.463, de 26/08/1974 Interdita área para fins de atração e pacificação 
Decreto 7.310, de 29/01/1975 Altera os limites fixados no decreto de interdição anterior 

Decreto 86.630, de 23/11/1981 Revoga os decretos anteriores e interdita temporariamente a área 
para fins de atração e pacificação 

Decreto 94.606, de 14 /07/1987 
Declara de ocupação indígena a Área Indígena Waimiri Atroari, 
excluída a superfície de inundação da barragem da Usina 
Hidrelétrica de Balbina 

Decreto n. 97.837, de 16/06/89 
Homologa a demarcação administativa da Área Indígena Waimiri-
Atroari, excluída a superfície de inundação da barragem da Usina 
Hidrelétrica de Balbina 

 

18.1. De que forma os Kinja relacionam esses diferentes empreendimentos e os impactos 
decorrentes de cada um deles? 

Perguntados sobre os empreendimentos referidos acima, que foram instalados 
em seu território ancestral, os participantes da vistoria pericial responderam: 

Temehe Germano: “Perdeu a terra, roças, duas aldeias foram removidas por 
causa de Balbina, Tapypyna e Taquari. O rio Abonari tinha muita fartura de 
peixe, cardumes de peixes. Quando houve a inundação do rio, nós perdemos... A 
adequação do rio já é diferente, o gosto do rio. Naquele tempo quando moveu 
as aldeias, quando morreram os peixes. Mudou de local, mas não 
considerávamos aquele lugar bom. Mesmo assim mudou a aldeia, porque não 
tinha onde ir, por causa do alagamento da barragem. Não tinha como viver lá. 
Com o tempo, as árvores morrendo, depois foi limpando. Muito poluído, não 
tinha como viver ali. As árvores apodreceram, o fedor era muito forte. Perdeu 
muitos peixes, recursos naturais. Morreram também muitos animais 
terrestres”. 

Warakaxi Zé Maria: “Mineração instalou ali, era Reserva Indígena. Quando 
instalou prejudicou muito. Tem o rio chamado Txaraju, na cabeceira dele que 
está a mineração. No início da instalação, nas cabeceiras, prejudicou e poluiu o 
nosso rio Alalaú. Hoje nós temos aldeias que fica em baixo do rio Alalaú. 
Prejudicou nosso peixe, poluiu nosso alimento. Até hoje não melhorou, estamos 
tentando recuperar. Não somos favoráveis que todo ano acontece a poluição do 
rio. A sujeira sai lá da cabeceira do rio. Ninguém sabe o que está acontecendo, 
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se o rio contaminado, se está cheio de mercúrio. E a gente não sabe o que está 
ocorrendo ali. Até hoje está acontecendo isso.” 

Tradutor não identificado: (Mostra fotos de Balbina) “Aqui era assim, mata 
virgem viva. Hoje é assim, aqui fica Abonari [represa], a ponte. Perdemos essa 
nossa terra. Usava muito. Os peixes de lá desapareceram” (NAWA, 
21/08/2022). 

18.2. É possível dizer que a construção da BR-174 foi a “porta de entrada” para outras 
violações de direitos contra os Waimiri-Atroari através da mineração Taboca, da 
hidrelétrica de Balbina e da grilagem de terras? 

Ao devassar o território indígena de sul a norte, durante os governos militares, 
sob a égide da doutrina de “segurança nacional” e o binômio “integração nacional” e 
“desenvolvimento regional”, a construção da estrada BR-174 pelo governo militar deu 
ensejo aos conflitos mais graves que envolveram os Waimiris-Atroaris e seus direitos 
originários. 

Na região amazônica, via de regra, “a abertura de estradas e vicinais dissemina 
a ocupação e consequentemente o desflorestamento”. A análise das imagens de 
satélite ao longo da BR-174 mostra um aumento de 321% no desflorestamento entre 
1978 e 2008, sendo a área desflorestada de aproximadamente 18% da área 
pesquisada em 2008, segundo Rodrigues & Pinheiro (2011). Para estes pesquisadores, 
a abertura dessa rota viária possibilitou a chegada de outros projetos, como a 
mineração, a agropecuária e hidrelétricas, favorecendo um fluxo maior de pessoas e 
de cargas e servindo de matriz para ramais e vicinais que viabilizam o povoamento e a 
exploração dos recursos naturais existentes. A construção da BR-174 e a sua 
pavimentação, além disso, favoreceram o desflorestamento da região, a degradação 
dos solos, o assoreamento de cursos d'água, o afugentamento e atropelamento dos 
animais, além de funcionar como propulsor do desenvolvimento econômico e de vetor 
de degradação ambiental. 

Nestes termos, portanto, é que se pode atribuir o epíteto de “porta de 
entrada” à estrada BR-174, uma vez que a sua construção proporcionou a logística 
primária para o trânsito de interesses que ameaçam o modo de vida e o futuro do 
povo Waimiri-Atroari, assim como a higidez ecológica daquela Terra Indígena e do seu 
entorno. Dentre as consequências, podem ser relacionadas: a invasão de posseiros e 
fazendeiros às margens da estrada e ao sul da Terra Indígena; o escoamento da 
produção mineral, pela estrada secundária e pela rodovia federal; a contaminação de 
rios e córregos pelos rejeitos da mina de Pitinga e a poluição do ar devido às 
atividades de extração minerária e ao seu transporte; e, por último, os efeitos 
permanentes das águas estagnadas do reservatório de Balbina.  

QUESITO 19. A partir das narrativas indígenas, é possível dizer que houve diferentes 
modelos de atuação do Estado brasileiro em relação aos Waimiri-Atroari ao longo da 
construção da BR-174? Em caso afirmativo: 

19.1. Quais modelos de atuação foram esses e como eles se caracterizavam? 

19.2. Em quais momentos esses modelos foram utilizados? 
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19.3. Por que esses diferentes modelos foram utilizados? 

De forma resumida, já que as narrativas indígenas foram extensamente 
apresentadas nos Quesitos acima, as modalidades de atuação dos servidores da 
FUNAI, militares, empreiteiros e trabalhadores contratados para a construção, que 
naquela situação, assim se pode dizer, personificavam o Estado brasileiro aos olhos 
dos Waimiris-Atroaris - devo lembrar que, a princípio, os Waimiris-Atroaris tomaram a 
todos, igualmente, como kaminja, ou seja, inimigos -, podem ser assim caracterizadas, 
em ordem cronológica: 

1) PACIFICAÇÃO INTENSIVA: abertura de postos e incursões às aldeias por equipes da 
FUNAI, com o objetivo de “atrair e pacificar”, através da troca de “brindes” 
(principalmente, utensílios de metal por artefatos e alimentos), e com isso viabilizar a 
construção da estrada BR-174; 

2) SOLUÇÃO MILITAR: bombardeios aéreos e investidas terrestres de militares para 
afastar os Waimiris-Atroaris do eixo da estrada em construção, os quais foram 
interpretados como “atos de feitiçaria” praticados pelos kaminja, e com isto 
ensejaram ataques de retaliação aos postos e acampamentos no segundo semestre de 
1974; 

3) APROXIMAÇÃO: após um período de afastamento e dispersão para evitar novas 
violências, o contato mais intenso nos acampamentos e na estrada e o atendimento 
precário nos postos, todavia, acarretaram a disseminação de epidemias, como 
sarampo e surtos gripais, com severa redução populacional. Os grupos locais 
aglutinaram-se em torno dos postos da FUNAI a partir de 1977. Neste período, a 
imposição pela FUNAI de um regime de trabalho agrícola forçado, em áreas maiores 
mas com pouca variedade, para fins de comercialização, produziu uma situação de 
escassez alimentar; 

4) PROGRAMA WAIMIRI-ATROARI: negociações intermediadas pela FUNAI com 
mineradoras e com a Eletronorte, cujos empreendimentos impactaram o território 
indígena, resultaram na elaboração do Programa Waimiri Atroari, no segundo 
semestre de 1987. A partir de então, as ações continuadas, com maior participação e 
controle dos próprios Waimiris-Atroaris, permitiram a reversão da depopulação, 
melhorias nas condições gerais de vida, realocação dos grupos locais pela Terra 
Indígena, formação de professores e agentes de saúde comunitária, novas atividades 
produtivas e controle dos impactos ambientais. 

QUESITO 20. A partir da resposta ao quesito anterior, é possível dizer que a política de 
contato em relação aos Waimiri-Atroari, empreendida pelo Estado brasileiro durante a 
construção da BR-174, foi orientada por dois tipos diferentes de abordagem, um pautado na 
ideia de “pacificação” e outro na ideia de “extermínio”, que integravam o mesmo “projeto 
de inferiorização e subjugação” dos indígenas (Petição Inicial, fl. 12)? Justifique. Em caso 
afirmativo: 

20.1. Em que consistia o processo de “pacificação” dos Waimiri-Atroari empreendido pelo 
Estado brasileiro e quais eram os seus objetivos? 

20.2. Em que consistia a política de “extermínio” dos Waimiri-Atroari empreendida pelo 
Estado brasileiro e quais eram os seus objetivos? 
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20.3. De que forma as medidas de “pacificação” dialogavam com as ações de “extermínio”? 

As fontes documentais e bibliográficas consultadas, ao lado das narrativas 
coligidas durante a vistoria pericial, já examinadas nos Quesitos acima, permitem 
descrever o processo de “pacificação intensiva” (Silva, 2009, p. 47; detalhadamente 
descrito e analisado por Baines, 1991), em duas fases bem distintas. Na primeira, 
entre 1967 e 1974, marcada pela abertura dos postos Abonari e no Alalaú no trajeto 
da estrada e pelas incursões dos sertanistas às aldeias, com o objetivo de “atrair e 
pacificar” através da troca de “brindes” (principalmente, utensílios de metal por 
artefatos e alimentos). Dentre as atribuições da FUNAI, destacava-se o apoio e 
acompanhamento das turmas de trabalho (topografia, desmatamento, etc.), para 
controlar e/ou dissuadir eventuais condutas agressivas dos grupos Waimiris-Atroaris 
que visitavam os acampamentos. Na segunda fase entre 1975 e 1977, a FUNAI 
adotaria medidas estritas de segurança nos postos, reforçando as instalações, 
aumentando o quadro de pessoal e adquirindo armamentos e munição, com receio de 
ciladas e novos massacres. Para um exemplo loquaz, alguns trechos do relatório do 
coordenador da Frente de Atração, Sebastião Nunes Firmo, em 30/11/1976: 

“Ao assumirmos a coordenadoria daquela Frente de Atração nossa primeira 
preocupação foi proporcionar aos servidores lotados no P. I. Terraplenagem um 
aprendizado relativo ao trato com índios, a maneira adequada de recebê-los e 
outros aspectos concernentes aos usos e costumes do silvícolas. Medidas de 
segurança foi outro item ao qual dedicamos especial atenção, isto, em face da 
sutileza e tato que exige o contato com índios arredios (...). 

Durante nossa admnistração temos nos empenhado em dar toda cobertura aos 
nossos servidores aos quais temos constantemente instruído sobre como 
portarem-se em casos de visitas de índios ao Posto, lembrando-lhes sempre que 
qualquer deslize poderá ser fatal. Os dias que antecederam a criação de uma 
sede adequada ao funcionamento do P. I. Terraplenagem foram caracterizadas 
por um clima de tensão e nervosismo em face das precaríssimas condições de 
segurança que no momento o P. I. apresentava” (Firmo, 1976). 

Quanto à “política de extermínio”, ou “solução militar”, uma expressão que me 
parece mais adequada aos fatos, esta já foi examinada, tanto quanto possível, nos 
Quesitos 6, 7, 8, 10 e 13 do MPF, acima. Decerto, sua descrição poderia ser 
aperfeiçoada mediante a consulta aos registros rotineiros e relatórios produzidos pelo 
Comando Militar da Amazônia e suas unidades subordinadas, como o 2º Grupamento 
de Engenharia de Construção (GEC), o 6º Batalhão de Engenharia de Construção (BEC) 
e o 1º Batalhão de Infantaria da Selva (BIS), acerca das medidas preventivas e/ou 
ofensivas e demais providências então adotadas - porém, até o momento, tal 
documentação não se encontra disponível. 

Não obstante, sabe-se pelo noticiário da época que, enquanto a FUNAI 
ampliava o quadro de servidores e reforçava os postos de atração, as patrulhas 
militares intensificaram as “missões de reconhecimento terrestre e aéreo”, com 
demonstrações de força e ações ostensivas (Estado de São Paulo, edição de 
20/02/1975) - operações que, rigorosamente, cumpriam as determinações do Ofício 
nº 42-E2-CONF, de 21/11/1974, do comandante do 2º Grupamento, já discutidas no 
Quesito 13 acima: 
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- instruções intensivas para que “todas as turmas ou grupos que recebam 
visitas amigáveis dos índios, as considerem como um aviso de futuro ataque e que 
tomem as necessárias medidas para retrair ou receber reforços”; 

- distribuição às turmas e grupos de “foguetes e bombas tipo ‘junino’ - para 
afugentar os índios, devendo esses artifícios pirotécnicos serem utilizados com 
parcimônia, para que produzam resultados”;  

- organização de um “Grupo de Segurança” no Destacamento Sul (Abonari), 
comandado por oficial, com efetivo suficiente para as seguintes missões: “planejar e 
dar segurança às turmas de trabalho, com prioridades para as turmas mais destacadas 
a frente”; “planejar e dar segurança nos deslocamentos motorizados que os oficiais e 
sargentos chefes de turma são obrigados a fazerem, por força de suas atribuições”;  

- instrução ao Grupo de Segurança para, “no caso de indícios de agressão, 
utilizar todos os meios de persuasão possíveis, só se valendo do uso da força nos casos 
de legítima defesa própria ou de outrem”; 

- em caso de visitas de índios, realização de “pequenas demonstrações de força, 
mostrando aos mesmos os efeitos de uma rajada de metralhadora, de granadas 
defensivas e da destruição pelo uso de dinamite”; e 

- proteção dos acampamentos “com cercas de 8 fios de arame farpado, e (...), 
entre a cerca e a mata, (...) uma área de terreno limpo (desmatado), com no mínimo 6 
m de largura, envolvendo todo o acampamento”. 

Através destas “medidas de segurança” elencadas no Ofício 42-E2-CONF, as 
unidades militares efetivaram o propósito imperativo do Estado brasileiro de construir 
a estrada BR-174 - “custe o que custar”, nas palavras do tenente-coronel engenheiro 
João Tarcizio Cartaxo Arruda, comandante do 6º BEC (Estado de São Paulo, 
21/01/1975). 

Em suma, tanto as medidas de pacificação quanto as ações armadas contra as 
aldeias Waimiris-Atroaris, sob a responsabilidade dos dirigentes da FUNAI e dos 
comandantes militares, tal qual registradas no noticiário entre 1968 e 1975, 
convergiram no objetivo precípuo de viabilizar as obras e o trânsito da estrada BR-174 
- demonstrando, na prática, a primazia absoluta que o Estado brasileiro concedeu à 
sua construção, a despeito do sacrifício das vidas e do território ancestral dos 
Waimiris-Atroaris. 

QUESITO 21. Do ponto de vista da memória coletiva Waimiri-Atroari, o que significou o dito 
processo de “pacificação” desse povo indígena, protagonizado pelo Estado brasileiro 
durante a construção da BR-174? 

 A depopulação, o desaparecimento de alguns grupos locais, a perda de porções 
de suas terras, os danos ecológicos, a desorganização social e a desorientação cultural, 
foram estas as consequências advindas da presença e da atuação dos agentes do 
Estado brasileiro no território ancestral dos Waimiris-Atroaris. Numa cápsula, estes 
comentários de Wamé Viana e Sanapyty Gerôncio sobre o dito “processo de 
pacificação”: 
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Wamé Viana: “Esses nossos avós, nossos pais, nossas mães já faziam trocas 
com a FUNAI. Mas não diz nada o que é FUNAI [não distinguiam], não sabe o 
que é. Hoje chama kaminja, esse é kaminja kara, na nossa língua, significa 
kaminja bom, gente boa. Começava a trocar, trocar. Aí Carvalho, Gilberto Pinto, 
só trocava no posto, no Camanaú, no Curiaú, Alalaú, mesma coisa. Uma vez, 
Gilberto veio num helicóptero, desceu perto da aldeia. Esse foi pra trocar, não 
foi pra fazer mal, foi pra trocar. Eles fizeram. Assim que nós conhecemos 
homem branco com avião. Agora, o que eu vi, homem branco com trator, com 
estrada, homem muito armado, aí já sumiu quem é amigo. Diferente, muito 
diferente. Arma, farda, trator, trator de esteira, tudo diferente. Nós tínhamos 
acostumado ver só canoa e motor de popa. Agora, trator, carro, mudou tudo” 
(NAWA, 21/08/2022). 

Sanapyty Gerôncio: “No nosso entender, é assim. Esses ataques que 
aconteceram, os que matavam eles, matavam os mais velhos e mais velhas. 
Sobraram os jovens, que não tinha conhecimento da própria cultura. Mas 
escaparam alguns que já tinham conhecimento. Velhos escaparam pouco, pra 
contar a história, pra resgatar a vida cotidiana, caça, pesca, fabricação de 
artesanato, derrubada do roçado, plantio... Depois disso, [esse conhecimento] 
quase desapareceu, porque não tinha ninguém pra contar, pra resgatar o que 
era a cultura. Os que escaparam, os que já tinham conhecimento, poucos, 
conseguiram resgatar a nossa cultura, nossa língua, nossa história. Nesse caso, 
a perda foi muito grande. A história foi muito triste. Para nós que crescemos... 
Perdemos os cantores principais, os conhecedores de nossa história, os que 
conheciam a raiz da nossa história. A perda foi muito grande. E aos poucos, 
conseguiram resgatar a nossa cultura, nossa festa - que até hoje nós 
mantemos, nossa cultura. A perda foi muito grande” (NAWA, 21/08/2022). 

21.1. A partir dos dados etnográficos e documentais, é possível afirmar que os atos 
protagonizados pelo Estado brasileiro no contexto do chamado processo de “pacificação” 
dos Waimiri-Atroari configuram um projeto genocida? Justifique. 

No Dicionário Houaiss, encontram-se as seguintes definições para o verbete 
“Genocídio”: “extermínio deliberado, parcial ou total, de uma comunidade, grupo 
étnico, racial ou religioso”; “destruição de populações ou povos”; e “aniquilamento de 
grupos humanos, o qual, sem chegar ao assassínio em massa, inclui outras formas de 
extermínio, como a prevenção de nascimentos, o sequestro sistemático de crianças 
dentro de um determinado grupo étnico, a submissão a condições insuportáveis de vida 
etc.”. 

No âmbito do direito internacional, a “Convenção para a prevenção e a 
repressão do crime de genocídio o crime de genocídio”, aprovada pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas em 9 de Dezembro de 1948, estabeleceu a seguinte 
definição:  

“Artigo II - Na presente Convenção, entende-se por genocídio qualquer dos 
seguintes atos, cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um 
grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tal como: assassinato de membros do 
grupo; dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo; 
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submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasionem a 
destruição física total ou parcial; medidas destinadas a impedir os nascimentos 
no seio do grupo; transferência forçada de menores do grupo para outro. 

Artigo III - Serão punidos os seguintes atos: o genocídio; o conluio para cometer 
o genocídio; a incitação direta e pública a cometer o genocídio; a tentativa de 
genocídio; a cumplicidade no genocídio”. 

No Brasil, esta Convenção internacional foi aprovada pelo Decreto Legislativo 
02, de 11 de abril de 1951, e promulgada pelo Decreto 30.822, de 6 de maio de 1952. 
Já a Lei 2.889, de 1 de outubro de 1956, consagrou no arcabouço legal brasileiro a 
definição do crime de genocídio, a par das punições respectivas para: “Art. 1º Quem, 
com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou 
religioso, como tal: a) matar membros do grupo; b) causar lesão grave à integridade 
física ou mental de membros do grupo; c) submeter intencionalmente o grupo a 
condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial; d) 
adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo; e) efetuar a 
transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo”. Por fim, a Lei 8.072, de 
25 de julho de 1990, e a Lei 8.930, de 6 de setembro de 1994, consideraram o 
genocídio como “crime hediondo”. 

Nos Quesitos acima, procurei expor, de forma minuciosa, todas as informações 
ora disponíveis sobre alguns fatos que, talvez, estejam correlacionados a tais 
definições do crime de genocídio, a saber: bombardeios aéreos, investidas militares, 
expropriação territorial, desassistência ou atendimento precário de saúde, abusos de 
ordem sexual, trabalho forçado, discriminação cultural, imposição de práticas e 
valores alheios e demais intervenções que, ao longo das décadas de 1960 a 1980, 
impactaram decisivamente a sobrevivência do povo indígena Waimiri-Atroari. 

Todavia, no que diz respeito à tipificação, na presente Ação Civil Pública, dos 
fatos acima mencionados como crime de genocídio, salvo melhor juízo, entendo que 
tal indagação não compete a este perito, pois extrapola o escopo disciplinar 
especializado da Antropologia. O genocídio trata-se, rigorosamente, de um conceito 
legal, cuja aplicação adequada requer uma densa reflexão no âmbito do Direito, à luz 
das doutrinas jurídicas e da legislação pertinente, sob a garantia dos princípios do 
contraditório e da ampla defesa. 

21.2. A partir dos dados etnográficos e documentais obtidos, é possível afirmar que os atos 
protagonizados pelo Estado brasileiro no contexto do chamado processo de “pacificação” 
dos Waimiri-Atroari configuram um projeto etnocida? Justifique. 

Objeto de um profundo debate na Antropologia, a noção de “etnocídio”, 
embora relacionada ao conceito de “genocídio”, com ele não se confunde - este um 
ato que se define pelo intuito de destruição física, total ou parcial, de um povo, 
enquanto aquele responde pelo extermínio de uma cultura. 

Utilizado pelo etnólogo franco-vietnamita Georges Condominas, em L'exotique 
est quotidien (1965), para denunciar os efeitos catastróficos para o povo Mnong Gar 
da política de assimilação cultural e deslocamentos forçados, promovida pela ditadura 
sul-vietnamita na década de 1950, o termo foi retomado, anos mais tarde, pelo 
etnólogo francês Robert Jaulin, em La paix blanche: introduction à l’ethnocide (1970). 
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Baseado em sua experiência pessoal, assim como na consulta a uma ampla gama de 
documentos, Jaulin reportou etnograficamente o processo de destruição da cultura e 
da sociedade dos Baris ou Motilones, na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela, 
submetidos à ação deletéria de missões religiosas, operações militares, companhias 
petrolíferas e invasões do seu território. Para ele, o etnocídio, a destruição do 
“espírito” e da cultura de um povo - ou seja, a “sua eliminação enquanto coletividade 
sociocultural diferenciada” (Viveiros de Castro, 2015) -, constitui-se na “regra de ouro” 
da civilização ocidental: 

“A paz nos deixará assim que se compreenda o que somos - nós, uma civilização 
- porque a guerra de todo tipo, esta negação do outro, é a nossa regra de ouro. 
A criminalidade cultural, o etnocídio é uma consequência da extensão de nós 
mesmos, que se refere ao aspecto marcado, contraditório, das relações que 
ordenamos, que nos ordenam e que nós somos” (Jaulin, 1975, p. 10). 

E, adiante, sobre as ideologias integracionista e assimilacionista que, a exemplo 
da “pacificação” forçosa por prepostos dos Estados nacionais, buscam sonegar a 
possibilidade de existência do Outro enquanto tal, e assim justificar toda a sorte de 
vitupérios, imposições e práticas adversas que aviltam os valores próprios e os modos 
de vida dos povos visados: 

“A integração é um direito a vida concedido ao outro, sob a condição de que ele 
se torne o que nós somos. Mas a contradição ou o ardil desse sistema é 
justamente que esse outro, privado de si mesmo, está morto de antemão” (op. 
cit., p. 11). 

Num texto igualmente clássico, De l’ethnocide, publicado em 1974, no mesmo 
ano em que o Estado brasileiro colocava em marcha a “solução militar” para dar fim à 
intransigência dos Waimiris-Atroaris contra a construção da estrada BR-1974, o 
antropólogo Pierre Clastres retomou o fio da meada desta reflexão. Também para ele, 
se o termo genocídio remete ao desejo de extermínio físico de uma população, “o 
termo etnocídio acena (...) para a destruição de sua cultura” - “de modos de vida e de 
pensamento de pessoas diferentes daquelas que conduzem a empresa de destruição” 
(Clastres, 1974, p. 102). As duas atitudes divergem, desta forma, no que diz respeito 
ao “tratamento que se deve reservar à diferença”: o genocida, tão-somente, deseja 
extinguir os Outros, ao passo que o etnocida propõe-se a “melhorá-los, obrigando-os a 
transformarem-se até se tornarem, se possível, idênticos ao modelo que lhes 
propomos, que lhes impomos” (op. cit., p 102-103). 

Descobre-se assim, é este o ponto central da questão para Clastres, que o 
projeto etnocida, como ideologia e como prática de suprimir, de forma mais ou menos 
autoritária, as diferenças socioculturais, pertence inequivocamente “à essência 
unificadora” de toda formação estatal, é o seu modo normal de existência e de 
funcionamento (op. cit., p. 107). Mas o que torna a civilização ocidental “infinitamente 
mais etnocidária”, ele adverte, é o seu regime de produção econômica capitalista, “a 
mais assustadora máquina de destruição”, onde tudo que aí está deve ser utilizado ou 
colocado a serviço da produção ilimitada (op. cit., p. 108). E com esta nota sobre o 
destino dos povos indígenas na América do Sul, conclui o autor: 

“Eis por que não se podia dar descanso às sociedades que abandonavam o 
mundo à sua tranquila improdutividade originária; eis por que, aos olhos do 
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Ocidente, era intolerável o desperdício representado pela inexploração de 
recursos imensos. A escolha deixada a essas sociedades era um dilema: ou 
ceder à produção ou desaparecer; ou o etnocídio ou o genocídio. No fim do 
século passado [século XIX], os índios dos pampas argentinos foram totalmente 
exterminados a fim de permitir a criação extensiva de carneiros e vacas, a qual 
instaurou a riqueza do capitalismo argentino. No começo deste século [XX], 
centenas de milhares de índios amazônicos foram abatidos por aqueles que 
procuravam borracha. Atualmente, em toda a América do Sul, os últimos índios 
livres sucumbem sob o enorme avanço do crescimento econômico, 
particularmente o brasileiro. As estradas transcontinentais, cuja construção se 
acelera, constituem os eixos de colonização dos territórios atravessados: 
infelizes os índios que a estrada encontra! O que podem pesar milhares de 
selvagens improdutivos diante da riqueza em ouro, minerais raros, petróleo, 
criação de bovinos, plantações de café, etc.? Produzir ou morrer, tal é a divisa 
do Ocidente” (Clastres, 1974, p. 108). 

De acordo com Langoni (2022), embora sejam ainda poucas as pesquisas que 
tomam o etnocídio como questão central na literatura antropológica e etnológica 
brasileira recente - entre os quais, de Márcio Malta, Etnocídio para além das perdas 
culturais (2018); de Luísa Molina, Terra, luta, vida: autodemarcações indígenas e 
afirmação da diferença (2017); e de Helena Palmquist, Questões sobre o genocídio e 
etnocídio indígena (2018) -, estas demonstram a possibilidade de renovar o exame 
teórico do problema, com base em relatos e interpretações dos próprios povos 
indígenas alvos de violências: 

“Em suas conclusões, os autores ressaltam que concepções fundamentais de 
povos indígenas no Brasil, como a produção social de corpos e pessoas, podem 
ser conflitantes com a distinção entre uma morte de tipo física e outra cultural. 
Ainda assim, Molina e Malta convergem na avaliação de que a violência 
etnocida é parte do processo genocida, ao passo que Palmquist defende que as 
violências física, biológica e cultural praticadas contra esses povos ocorrem de 
maneira combinada e, portanto, são diferentes faces dos mesmos processos 
híbridos de destruição desses povos” (Langoni, 2022). 
Até o momento, convém notar, não ocorreu uma tipificação do crime de 

etnocídio, nem na legislação internacional ou na nacional. Não obstante, na opinião 
do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, haveria a possibilidade de “criminalização 
de práticas que, pensadas a partir da teoria antropológica, podem ser compreendidas 
como etnocidas”, com base nas relevantes conquistas legais nos cenários nacional e 
internacional, tais como “Capítulo VIII - “Dos Índios”, da Constituição Federal brasileira 
(1988), a Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais (1989), da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), e a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos 
dos Povos Indígenas (2007): 

“Prima facie, pode-se considerar como ‘ação etnocida’, no que concerne às 
minorias étnicas indígenas situadas em território nacional, toda decisão política 
tomada à revelia das instâncias de formação de consenso próprias das 
coletividades afetadas por tal decisão, a qual acarrete mediata ou 
imediatamente a destruição do modo de vida das coletividades, ou constitua 
grave ameaça (ação com potencial etnocida) à continuidade desse modo de 
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vida. É passível de tipificação antropológica como etnocídio todo projeto, 
programa e ação de governo ou de organização civil (missões religiosas 
proselitistas, por exemplo) que viole os direitos reconhecidos no capítulo VIII da 
Constituição Federal de 1988 (‘Dos Índios’), em particular mas não 
exclusivamente aqueles mencionados no caput do art. 231, que sancionam a 
existência - e portanto o direito à persistência - de ‘sua [dos índios] organização 
social, costumes, línguas, crenças e tradições, e o direito originário sobre as 
terras que ocupam’ (Viveiros de Castro, 2015; grifos meus). 

É nos termos de uma visada antropológica em seu sentido estrito, portanto, 
que se pode qualificar de “projeto etnocida”, de efeitos catastróficos, os objetivos da 
política assimilacionista da FUNAI direcionada aos Waimiris-Atroaris entre 1977 e 1987 
- que se expressa nas propostas e decisões de seus dirigentes e nos processos 
administrativos, assim como nas ações práticas levadas a cabo por coordenadores da 
Frente de Atração Waimiri Atroari (FAWA) e do Núcleo de Apoio Waimiri Atroari 
(NAWA), que a sucedeu, e por encarregados e servidores lotados nos postos. Devemos 
ao antropólogo Stephen Baines (1991), em particular, uma minuciosa descrição 
etnográfica da Frente de Atração, enfocando o contexto e os principais aspectos das 
compulsões que os Waimiris-Atroaris então sofreram. Para melhor delinear as 
características do projeto assimilacionista, selecionei abaixo alguns trechos de 
trabalhos do antropólogo, que evidenciam o processo de ressocialização dirigida dos 
Waimiris-Atroaris:  

O PROJETO 

“Os Waimiri-Atroari foram submetidos a uma ‘Frente de Atração’ da FUNAI, 
que acompanhou as obras da estrada BR-174 no território indígena a partir de 
1970, e com um grande contingente de funcionários a FUNAI impôs um plano 
de ‘integração acelerada’, agrupando os sobreviventes Waimiri-Atroari em 
aldeamentos próximos aos postos indígenas, onde foram incorporados num 
regime disciplinar de trabalho agrícola dirigido pelos servidores” (Baines, 
1993a, p. 209). 

A ROTINA DO POSTO 

“Os dias se sucediam segundo uma rotina estabelecida. Antes das seis e meia 
da manhã, o servidor Arídio [estes e demais nomes são fictícios], que preparava 
o café e mingau de aveia, batia o sino e os funcionários e Waimiri-Atroari 
vinham para a cozinha do posto. Após os servidores se servirem, os Waimiri-
Atroari eram servidos nos pratos e canecas do posto, por um dos servidores. 
Aqueles que tinham mais intimidade com estes e que trabalhavam com 
regularidade nos serviços do posto eram tratados com precedência. O que 
sobrava era dividido entre os demais a critério dos servidores. O servidor 
encarregado da cozinha, além de mandar um grupo de dois ou três meninos 
[Waimiris-Atroaris] preparar diariamente na cozinha a comida conforme as 
suas ordens, constantemente mandava crianças carregar água. 

Às sete horas, ao bater do sino, começava o horário de serviço, e aqueles 
homens, principalmente os adolescentes e adultos mais jovens, denominados os 
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‘meninos do posto’, recebiam as ordens de trabalho do chefe de posto ou outro 
funcionário, sendo designadas suas respectivas tarefas para o dia. Dividiam-se 
em várias turmas de trabalho constituídas de Waimiri-Atroari e servidores em 
conjunto. Aqueles Waimiri-Atroari que não participavam dos serviços, velhos e 
homens com muitas crianças e que tinham menos tempo de residência no 
aldeamento, voltavam para suas casas e saíam a pescar e caçar, as mulheres 
engajando-se em trabalhos domésticos e se deslocando em grupos para a ‘vila’ 
dos funcionários, onde passavam horas pedindo alimentos e roupas usadas, 
sentadas, olhando para as mulheres e crianças dos funcionários. Outras se 
dirigiam para a cozinha do posto, pedindo alimentos, ou para o posto, pedindo 
sabão e remédios industrializados. 

O serviço prosseguia, com merenda às nove horas, até as onze, quando os 
servidores e Waimiri-Atroari tomavam banho e formavam uma fila na cantina 
para almoçar quando tocava o sino. Na ‘hora de almoço’ os funcionários e 
Waimiri-Atroari se espalhavam entre a ‘maloca’, a ‘vila’ e o posto, até uma 
hora, quando um servidor ou Waimiri-Atroari, mandado pelo chefe de posto, 
batia o sino novamente para marcar o reinício do horário de serviço, que 
prosseguia até as cinco horas da tarde com dez minutos para merendar às três 
horas. Às cinco horas tomavam banho e jantavam, e a convivência de Waimiri-
Atroari e servidores continuava até dormir” (Baines, p. 47-48); 

“Cada momento da vida dos Waimiri-Atroari era rigorosamente regulado e 
supervisionado, privando-os de qualquer mobilidade, a não ser a mando da 
equipe dirigente” (Baines, 1991, p. 168); 

O TRABALHO FORÇADO 

“Nos aldeamentos o cumprimento do horário de serviço e dedicação ao 
trabalho agrícola programado pela equipe dirigente [coordenador e chefes de 
posto] foram exigidos dos Waimiri-Atroari, e qualquer indígena que infringia 
esse regime era severamente repreendido e chamado de ‘preguiçoso’, o maior 
delito, pelos outros Waimiri-Atroari e servidores (...). Muitas vezes, alguns 
funcionários acompanhavam os Waimiri-Atroari no cumprimento do serviço, 
dirigindo o trabalho e dando ordens. Em outras ocasiões, os capitães Waimiri-
Atroari cumpriam esta tarefa. Contudo, esta vigilância penetrava todos os 
aspectos da vida Waimiri-Atroari, obrigando-os a submeter-se aos padrões que 
os servidores lhes determinavam, zombando-se dos infratores. Aqueles Waimiri-
Atroari que tinham mais intimidade com os funcionários expressavam as 
atitudes destes para com os outros membros do seu grupo étnico com mais 
rigor” (Baines, 1991, p. 80); 

“A política da FUNAI na área dos Waimiri-Atroari baseava-se no conceito de 
trabalho da ideologia hegemônica, interpretado segundo os padrões regionais 
da sociedade nacional. A Frente de Atração, dirigida por uma mentalidade 
empresarial, visava a produção para comercialização (...). Embora a imposição 
desta ideologia seja um fator óbvio na política da FUNAI, o que a destacava e 
lhe dava um caráter específico na área Waimiri-Atroari era a sua intensidade, 
levada a efeito com tanto zelo que tomava a forma de castigo. O fato de alguns 
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dos servidores, principalmente oriundos da população regional, haverem 
perdido parentes, colegas e pessoas conhecidas nos atritos que ocorreram no 
início da década de 1970, contribuía para acirrar sentimentos de vingança 
destes em relação aos Waimiri-Atroari” (Baines, 1991, p. 161); 

“O encarregado revelou que os servidores só davam alimentos em troca de 
atividades que classificavam como ‘trabalhar’, isto é, o acatamento das suas 
ordens. Na relação servidor/Waimiri-Atroari, o recrutamento da força de 
trabalho Waimiri-Atroari assumiu a forma de uma troca em que não somente 
as condições de retribuição foram estabelecidas pela equipe de servidores, mas 
o período de recrutamento também. Estes tomavam como dado que os 
Waimiri-Atroari não sabiam dirigir suas próprias vidas. Constantemente 
inculcavam neles esta atitude, para convencê-los disso, e como consequência, a 
necessidade de serem ‘ensinados’ a ‘trabalhar’. Nas palavras de Arídio (f) 
[funcionário], que se apresentava como ‘índio do rio Negro’: ‘Nós funcionários 
somos professores dos índios. O nosso serviço é isso, ensinar e catequizar os 
índios (...), sem uma pessoa para mandá-los trabalhar, eles não sabem o que 
fazer” (Baines, 1991, p. 167); 

“a remodelação dos Waimiri-Atroari pelos servidores, principalmente através 
do regime de trabalho, não só levou à inversão de certos papéis sexuais, o que 
em si já representaria uma violência contra a sociedade Waimiri-Atroari. Levou 
também à implantação de um estilo de vida totalmente novo. Impunha uma 
cosmovisão que depreciava e substituía tudo o que era dos Waimiri-Atroari 
antes deles serem incorporados aos aldeamentos” (Baines, 1991, p. 182). 

A DEPENDÊNCIA 

“Outro fator que levou os Waimiri-Atroari a vir para os postos era o desejo de 
obterem bens manufaturados e alimentos. Este aspecto figurava pouco na sua 
fala sobre o passado, talvez por lhes aparecer tão óbvio a merecer poucos 
comentários, além do incentivo dos funcionários. Os Waimiri-Atroari e 
servidores contaram que nos primeiros anos da Frente de Atração a FUNAI 
distribuía quantidades grandes de bens e alimentos aos que primeiro visitaram 
os postos, diminuindo as quantidades após a maioria dos Waimiri-Atroari estar 
morando em aldeamentos e trabalhando no regime de serviço agrícola. A 
política de aumentar uma dependência de bens, alimentos e remédios 
industrializados fornecidos nos postos, junto com demonstrações de força, foi 
aplicada para submetê-los a um domínio político alheio. Objetivava convencê-
los através de uma linguagem que censurava a vida das aldeias e impunha 
outra cosmovisão, da inutilidade de continuar a resistir à dominação. A fase 
inicial do contato era planejada para estabelecer um ambiente novo para os 
Waimiri-Atroari sobre o qual não exerciam controle” (Baines, 1991, p. 157). 

O CONTROLE POLÍTICO 

“Descrevi os ‘capitães’ na época da FAWA, desempenhando um papel 
fundamental no processo de acelerada remodelação imposta pela qual a 
sociedade Waimiri-Atroari estava passando, sobretudo o capitão principal e seu 
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irmão (...). A partir de 1978, no Posto Indígena Terraplenagem, geralmente 
acompanhado por outros jovens que também perderam seus pais nas 
epidemias, isolado dos homens mais velhos que desfrutavam de autoridade na 
sua sociedade, um dos jovens foi exposto a uma doutrinação intensiva pelos 
funcionários da FUNAI, que se encarregavam de ‘ensinar-lhe’ a se conformar às 
suas idéias a respeito do que é um ‘capitão’, ‘chefe’, ‘cacique’, ‘tuxaua’ ou ‘líder’ 
indígena. Não encontrando um modelo de poder centralizado e abrangente na 
sociedade Waimiri-Atroari (a autoridade dos líderes idosos raramente se 
estendia além do grupo local), os funcionários da FUNAI atribuíram poderes a 
este jovem e seu irmão para estabelecê-los como capitães sobre todos os 
aldeamentos. No início, os Waimiri-Atroari sobreviventes de aldeias distantes 
não os aceitavam, mas, à medida que a administração ia aumentando seu 
controle sobre eles, consolidaram-se os cargos do capitão principal e do seu 
irmão” (Baines, 2000, p. 148); 

“Não houve uma resistência contra os novos líderes nomeados pelos 
funcionários da FAWA, pois a maioria dos líderes antigos havia morrido nas 
epidemias, deixando uma população predominantemente jovem. Os líderes 
nomeados pela administração substituíram a autoridade dos velhos em vez de 
desafiá-la. Alguns velhos que sobreviveram, inclusive líderes que antes tinham 
autoridade nas suas aldeias, foram eliminados do jogo político, tanto pelos 
funcionários da FUNAI, quanto pelos capitães Waimiri-Atroari. Ante a ocupação 
do seu território por contingentes da sociedade regional, e a implantação da 
administração autoritária da FAWA (e, posteriormente, do PWA), os Waimiri-
Atroari foram obrigados a se acomodar à dominação e a aprender as regras do 
jogo do indigenismo oficial” (Baines, 2000, p. 154). 

A OCUPAÇÃO TERRITORIAL 

“A ocupação do território por grandes projetos foi empreendida em nítida 
colaboração com a Frente de Atração da FUNAI. A política da FUNAI na área 
dos Waimiri-Atroari, desde o início, era dirigida por uma mentalidade 
empresarial (...), ao discutir os projetos econômicos da FUNAI e sua estrita 
articulação com a política do Exército, empresas privadas e projetos 
governamentais de grande escala, em que a política de ‘integração acelerada’ 
desdobra-se em tentativas de inserir os Waimiri-Atroari coercitivamente no 
mercado” (Baines, 1991, p 95); 

“Depois de mais de um século de invasões e massacres documentados, os 
últimos representantes do povo conhecido pela população regional como 
Waimiri-Atroari, encurralados nas cabeceiras e afluentes dos rios Camanaú, 
Alalaú e Santo Antônio do Abonari, foram sujeitos à imposição de uma vida 
nova determinada pela população invasora. A invasão e a ocupação já haviam 
sido internalizadas pelos Waimiri-Atroari da maneira que a população invasora 
lhes havia apresentado, trasladando a contradição de interpretações dentro da 
sua cosmovisão” (Baines, 1991, p. 157). 

Dito isso, a guisa de conclusão, temos este sumário lapidar, sobre a situação 
que Baines observou de 1982 a 1985, durante sua pesquisa de campo: 
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“As mudanças abruptas e violentas impostas durante a sua ‘pacificação’ pela 
FAWA submeteram os Waimiri-Atroari a um estilo de vida totalmente alheio à 
sua vida anterior, seguindo o regime de trabalho e modelo social dos 
funcionários da FUNAI, e os obrigaram a se acomodar à dominação. Com a 
população drasticamente dizimada por epidemias que desestruturaram a rede 
de aldeias, os sobreviventes foram submetidos a campos de ressocialização 
forçada (os aldeamentos da FAWA) onde a única opção que tinham era de 
interiorizar as regras do jogo do indigenismo oficial norteado por um modelo de 
desenvolvimento econômico regional, adotando o modelo de ‘índio civilizado’ 
da FUNAI” (Baines, 1993c, p. 4). 

QUESITO 22. De acordo com a Petição Inicial, “atualmente, novas tentativas de usurpação 
do território Kinja estão em curso, como as tentativas de construção de uma linha de 
transmissão e de ruptura de um costume, implantado pelo Exército, de fechar a estrada em 
período noturno” (fl. 78). Considerando estas informações, responda: 

22.1. Do ponto de vista dos Waimiri-Atroari, quais são as ameaças representadas pela 
construção de uma linha de transmissão de energia em seu território e pela possibilidade de 
abertura da estrada em período noturno? 

22.2. Quais são os possíveis impactos decorrentes da construção da linha de transmissão e 
da abertura da estrada em período noturno no território Waimiri-Atroari? Qual a dimensão 
desses impactos? Justifique. 

22.3. Os Waimiri-Atroari temem a realização de outras medidas, além das já mencionadas, 
que possam impactar diretamente sua vida e seu território, assim como ocorreu com a 
construção da BR-174? Em caso afirmativo, quais medidas são essas e quais os seus 
possíveis impactos? 

Na resposta a estes subitens aqui reunidos, examinarei de início o tópico da 
abertura da estrada em período noturno, e em seguida, o da linha de transmissão de 
energia. Antes, porém, devo esclarecer não ter ciência, até o momento, de outras 
medidas, projetos ou obras, além das mencionadas, que possam trazer impactos à 
vida e ao território dos Waimiris-Atroaris.  

As duas cancelas na estrada BR-174, uma no posto Abonari e outra no posto 
Jundiá, na entrada e na saída da Terra Indígena, foram instaladas e controladas pelos 
militares desde a sua inauguração até a conclusão do asfaltamento em 1997, quando a 
tarefa de monitoramento passou aos Waimiris-Atroaris e funcionários do PWA. Não 
resta dúvida que o trânsito na estrada BR-174, ao longo de 122 quilômetros em pista 
de mão dupla simples, que atravessa a Terra Indígena, oferece diversos riscos à 
população indígena, à fauna local e ao ambiente em geral. Das mais de 70 aldeias 
atuais, muitas delas estão situadas no que denominam “Eixo da Estrada”. E às 
margens da estrada, encontram-se também o NAWA, sede local do Programa Waimiri 
Atroari, e os postos de vigilância Abonari e Jundiá. De modo que, como foi possível 
observar durante a vistoria pericial, nas proximidades das aldeias a circulação a pé 
pela estrada de adultos e crianças Waimiris-Atroaris é intensa, seja para se dirigir a 
outras aldeias, para roças, para pescar nos rios e córregos ou para caçar. O trânsito 
ilimitado de carros e caminhões à noite, obviamente, agravaria a sensação de 
insegurança tanto dos Waimiris-Atroaris quanto dos funcionários do PWA (Cavalcante, 
2000; Cirino, 2016, p. 245). No período noturno, entretanto, permite-se a passagem 
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de ônibus de passageiros, de veículos com carga perecível e de atendimento a 
emergência; como afirmaram os Waimiris-Atroaris: 

“Os Kinja preferem que na BR 174 não passe carro particular à noite, não 
apenas por causa do atropelamento dos animais, mas pela nossa própria 
segurança. E se houver acidentes à noite na estrada, não há quem socorra. 
Podem passar carro de emergência, carro com perecíveis, ônibus, carro militar, 
e nos feriados, Natal, Carnaval, a BR fica aberta mesmo à noite. A corrente que 
passamos na estrada representa para nós a porta de nossa casa, assim como 
kaminja (não indígena) tranca a porta de sua casa à noite, nós fechamos a 
nossa” (Waimiri Atroari et alii, 2017, p. 26). 

Dentre os danos ambientais causados pelas estradas, a fragmentação dos 
habitats naturais, a dispersão de poluentes, a barreira para dispersão da fauna e a 
perda de indivíduos por colisão se mostram os mais frequentes (Medeiros, 2019). 
Destes, é o atropelamento de fauna a ação antrópica de maior impacto sobre as 
populações de vertebrados terrestres - “visto que é responsável pela remoção 
constante de indivíduos saudáveis dessas populações. Isto pode levá-las ao rápido 
declínio (...), causar a perda de variabilidade genética e extinção local das populações 
mais vulneráveis” (Medeiros 2019). Ao longo dos últimos 25 anos o Programa Waimiri 
Atroari (Convênio FUNAI/Eletronorte) vem monitorando o atropelamento de animais 
na estrada. De agosto de 1997 a dezembro de 2017 foram mortos por atropelamento 
11.635 animais: 

“De segunda a sábado, de dois a três observadores (fiscais do PWA e fiscais 
indígenas) percorrem cerca de 121 km da BR-174, com carro à velocidade 
média de 60 km/h, registrando a hora em que as carcaças são encontradas, o 
nome comum da espécie, as coordenadas geográficas de cada carcaça com um 
GPS portátil (5 metros de precisão) ou o quilômetro onde foi encontrada e, após 
cada registro, removem os animais da estrada para evitar recontagem (...). 

De agosto 1997 a dezembro de 2017, foram registrados 11.635 vertebrados 
atropelados. Destes, os mais atropelados pertencem à classe Mammalia, 5752 
espécimes (49,44%), seguidos de 3910 répteis (33,61%), 1409 aves (11,74%) e 
564 anfíbios (4,85%) (...). Entre os mamíferos, os animais mais atropelados 
foram as mucuras (Didelphis spp e outros marsupiais, n=2279), e as espécies 
sauim-de-mãos-douradas (Saguinus midas, n=1122) e paca (Cuniculus paca, 
n=679). As cobras (não identificadas, n=2339), os jacarés (n=382) e as cobras 
sucuris (Eunectes murinus, n=335) foram os répteis mais registrados, enquanto 
os “pássaros” (não identificados, n=667) e gaviões (n=114) foram os mais 
representativos da sua classe. Para anfíbios, os anuros foram o grupo mais 
registrado (sapos, pererecas e rãs, n=562), com apenas outros dois registros 
referentes às cobras-cegas (Ordem Gymnophiona). Durante o período em que 
estivemos no monitoramento, as espécies mais atropeladas foram o sapo 
cururu (Rhinela marina) e o sapo pintado (Rhaebo guttatus), correspondentes a 
80 e a 34 indivíduos de 298 registros para a classe. Em relação ao status de 
conservação em nível global (IUCN, 2019), uma espécie atropelada é listada 
como ameaçada de extinção (EN): a ariranha (Pteronura brasiliensis Gmelin, 
1788), duas espécies quase ameaçadas (NT): gato-maracajá (Leopardus wiedii 
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Schinz, 1821) e a onça pintada (Panthera onca Linnaeus, 1758) e quatro 
vulneráreis (VU): anta brasileira (Tapirus terrestris Linnaeus, 1758), tamanduá-
bandeira (Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758), tatu-canastra (Priodontes 
maximus Kerr, 1792) e o tucano-de-papo-branco (Ramphastos tucanus 
Linnaeus, 1758)” (Medeiros, 2019, p. 6, 9-10). 

Nos últimos anos, o fluxo de veículos tem aumentado na BR-174: “Os anos de 
2002 e 2016 apresentaram, respectivamente, o menor e maior fluxo médio mensal de 
veículos, 5.620 e 18.192 veículos por mês (...). O mês com maior fluxo diário de veículos 
já registrado no trecho foi janeiro de 2017 com 732,26 veículos/dia, o qual ainda é 
considerado baixo em relação a outras rodovias” (op. cit., p.11). O trânsito no período 
noturno, portanto, de acordo com os especialistas, aumentaria os riscos de 
atropelamento de animais silvestres que atravessam a estrada, já que grande parte 
deles apresenta hábito noturno e/ou crepuscular. 

A Linha de Transmissão Manaus - Boa Vista (LT 500 kV Manaus-Boa Vista), por 
sua vez, cujo traçado segue paralelo à BR-174, atravessando a Terra Indígena Waimiri 
Atroari, foi outorgada em 2011 pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 
mediante leilão vencido pelo consórcio Transporte Energia, integrado pela Eletronorte 
e outras empresas. Em maio de 2013, a Eletronorte, a FUNAI e a Associação da 
Comunidade Waimiri-Atroari celebraram o “Termo de Cooperação com Encargos por 
Compromisso Social” (TCECS Nº 001/2013), dando continuidade por mais 10 anos ao 
Programa Waimiri-Atroari, com ações de reparação decorrentes da construção da UHE 
Balbina. Ao Termo de Cooperação, vinculava-se o “Protocolo de Intenções”, com vistas 
à autorização de estudos ambientais e sociais relativos à Linha de Transmissão. 

Para a elaboração do Estudo do Componente Indígena, no âmbito do processo 
de licenciamento ambiental da Linha de Transmissão Manaus-Boa Vista, os 
pesquisadores da Ecology Brasil, acompanhados de representantes Waimiris-Atroaris, 
realizaram entre julho de 2013 e fevereiro de 2014 as etapas previstas de 
levantamento de dados primários (caminhamentos e visitas) e de oficinas: 

“O caminho metodológico do Estudo do Componente Indígena privilegiou (...) as 
formas próprias de organização social e política Waimiri Atroari contemplando 
suas percepções emocionais e práticas com o território que habitam, 
identificando os recursos naturais e seus usos, assim como os locais de domínio 
territorial que demarcam a identidade étnica do grupo. A partir do registro oral 
os participantes do grupo de trabalho kinja foram instigados a falar de suas 
experiências com as frentes de expansão nacional, projetos de 
desenvolvimento, conflitos e impactos socioambientais, assim como das suas 
expectativas e receios em relação à construção da Linha de Transmissão 500 kV 
Manaus-Boa Vista e Subestações Associadas” (Folhes et alii, 2014, Capítulo 3, p. 
9). 
Nas oficinas que subsidiaram a discussão sobre os impactos que a Linha de 

Transmissão causaria, foram elaborados os “mapas vividos”, contemplando 
“deslocamentos territoriais cotidianos dos Kinja, identificando diferentes áreas de caça, 
pesca, coleta, áreas de conflitos, presença dos índios isolados, aldeias antigas, áreas 
restritas, e suas relações com esses espaços, além de classificar na concepção indígena, 
os diferentes ecossistemas que compõem seus atuais territórios”. E nos 
caminhamentos e visitas, foram levantados pontos sensíveis na área de estudo do 
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corredor previsto para a Linha de Transmissão, assim como outros locais de interesse 
ambiental e cultural do território Waimiri-Atroari e seu entorno (op. cit., p. 22-24). 

Sobre a Linha de Transmissão e seus impactos, os Waimiris-Atroaris 
manifestaram sua opinião aos pesquisadores, nos seguintes termos: 

“Para os kinja, a LT por suas próprias características de empreendimento linear 
e por seguir paralela à rodovia, representa uma nova ‘estrada’. E estrada 
remonta a lembranças de muito desrespeito, violência, medos, mortes, doenças 
e tristezas associadas à época da construção da BR 174, além de intensificar 
suas preocupações quanto ao aumento dos impactos vivenciados até os dias 
atuais, como o constante atropelamento da fauna que ocorre no trecho da BR 
dentro da TI. 

‘Essa coisa de estudo do governo não estudo indígena. Os waimiri atroari são 
contra projeto de governo de passar LT pela TI. Eu vi projeto e não entendi 
nada. É outra estrada. O governo vai trazer veneno pro indígena. Muito 
preocupante. Perturbação pro índio’ (Viana, 16/02/2014). 

Para os Waimiri Atroari será uma ‘estrada’ composta por duzentos e cinquenta 
partes - isto pela associação à previsão no projeto de engenharia da construção 
de 250 torres no trecho dentro da TI. Ou seja, em suas percepções são 250 
obras com desmatamento, 250 locais para abertura de acessos, 250 futuros 
passivos, 250 áreas para monitoramento e fiscalização dos kinja, 250 focos de 
doenças, enfim 250 ‘empreendimentos’ com seus respectivos impactos. Como 
visto ao longo do diagnóstico apresentado neste ECI, o trecho da LT que corta a 
Terra Indígena passa em áreas de alta relevância para os kinja, visto cortar seu 
território de ocupação tradicional e tudo que nele o conforma. Foi identificado 
nos trabalhos de campo realizados para este estudo, que praticamente toda a 
região do traçado é utilizada para caça, pesca e coleta de produtos florestais 
para artesanatos, construções, usos medicinais, festas (maryba). Assim como, 
toda a área está repleta de significados do que é ser e viver como um Waimiri 
Atroari, o que se pôde perceber a partir do esforço do grupo de trabalho kinja 
em demonstrar para a equipe consultora toda a complexidade que envolvia 
seus relacionamentos com tais espaços.  

Destaca-se, no contexto da relevância destes locais, a presença das chamadas 
áreas restritas’’ [locais sagrados] na região de traçado dentro da TI, locais estes 
proibitivos para qualquer interferência de obras” (Folhes et alii, 2014, Anexo 8, 
p. 14-15) 
Segundo a metodologia de análise aplicada pela equipe de Ecology Brasil, um 

processo indutor corresponde a qualquer processo que induza a ocorrência de 
impactos ambientais. Assim, cada impacto ocorre a partir de um processo que o induz, 
e “um mesmo processo indutor pode induzir a ocorrência de um ou mais impactos, bem 
como um impacto pode ser induzido por mais de um processo indutor” (Folhes et alii, 
2014, Anexo 7, p. 18). Seguindo este método, os pesquisadores examinaram um a um 
os processos indutores e suas consequências, tanto para a etapa de implantação 
quanto a de operação da Linha de Transmissão, o que resultou numa extensa lista de 
impactos, de diferentes magnitudes (Folhes et alii, 2014, Anexo 8 - Avaliação dos 
Impactos Ambientais), a saber: 
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- alteração da rotina indígena e interferência nos serviços de vigilância, 
monitoramento e saúde da Terra Indígena; 

- aumento do risco de acidentes (pessoas); 

- risco de propagação de doenças contagiosas; 

- interferência nas fontes de alimentação, de artesanato e nas áreas relevantes 
para a cultura Waimiri-Atroari; 

- interferência nas trilhas e rotas tradicionais, nas atividades de caça indígena 
(caça espantada por ruídos) e nas fontes de matéria prima para construções; 

- possibilidade de interferência no patrimônio arqueológico; 
- aumento da vulnerabilidade relacionado a violência (roubos, sequestros) e 

risco de conflitos entre trabalhadores e indígenas; 
- pressão sobre a Terra Indígena, em particular sobre áreas de interesse 

indígena (extrativismos - castanha, tartaruga, etc.); 
- afugentamento, acidentes e atropelamento da fauna; 
- perturbação de espécies nidificando (ninhos de pássaros) e risco de colisão da 

avifauna; 
- aumento da pressão de caça e pesca na Terra Indígena 
-alteração da paisagem, perda de cobertura vegetal, em particular de habitats 

(ambiente dos animais); 
- sobreposição de uso territorial; 
- geração de resíduos sólidos; 
- indução de processos erosivos, assoreamento e interferência em corpos 

d'água e contaminação dos solos e corpos hídricos (rios, córregos); e 
- aumento de ruídos da LT em funcionamento, vibrações, poeira e poluentes.  
Em resumo, o relatório apresentado pela equipe de Ecology Brasil considerou 

inviável o empreendimento, pois que não este encontrava amparo “na decisão dos 
próprios kinja” (Folhes et alii, 2014, Anexo 11 - “Considerações finais”, p. 2). Apesar da 
posição contrária dos Waimiris-Atroaris, em novembro 2015 a FUNAI deu anuência ao 
processo de licenciamento da Linha de Transmissão. Quando souberam desta decisão, 
eles escreveram ao presidente da FUNAI reclamando que não foram consultados 
previamente, nos temos da Convenção 169 da OIT, da qual o Brasil é signatário 
(Waimiri Atroari et alii, 2017).  

Reunidos no NAWA em 13/09/2018 com representantes da FUNAI, do 
Programa Waimiri Atroari, da Transnorte Energia e da Preservar, empresa que 
assumira a elaboração do PBA, após uma adequação do “Plano Básico Ambiental” 
(PBA) ao “Protocolo de Consulta ao Povo Waimiri Atroari”, tal como pleiteavam os 
Waimiris-Atroaris, eles então concordaram com o prosseguimento do processo de 
licenciamento ambiental em curso. 

Quando à situação atual, encontra-se na página da internet do Ministério de 
Minas e Energia a notícia sobre a homologação do acordo judicial no Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1), realizado em 22/09/2022. Ass questões relacionadas aos 
condicionantes do Componente Indígena do Plano Básico Ambiental (PBA-CI), segundo 
a decisão judicial, teriam sido equacionadas e o empreendedor já poderia dar início às 
obras da Linha de Transmissão (<https://www.gov.br/mme/pt-
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br/assuntos/noticias/acordo-judicial-permite-a-retomada-das-obras-da-linha-de-
transmissao-entre-manaus-e-boa-vista>). 

QUESITO 23. De acordo com a Petição Inicial, “em maio de 2012, durante a execução da 
Operação Ágata 4, militares da Marinha (9º distrito naval) aproximaram-se da TI Waimiri-
Atroari com forte armamento e adotaram postura ofensiva em relação aos índios que 
estavam no local, exigindo a retirada das boias e das placas que sinalizavam o rio Jauaperi. 
Tais fatos foram objeto da Ação Civil Pública nº 1769-90.2014.4.01.3200, que tramitou 
perante a 1ª Vara Federal do Amazonas, e culminou na prolação de sentença da Juíza 
Marília Gurgel Rocha de Paiva e Sales, na qual esta ressalta que “a manifestação da 
Marinha, portanto, deixou claro que não há uma preparação de seus agentes para o trato 
com as populações tradicionais, especialmente os indígenas” e que houve violações a 
direitos fundamentais que causaram danos morais coletivos” (fls. 126 e 127). Considerando 
estas informações, responda: 

23.1. Como os indígenas Waimiri-Atroari sentiram-se em relação à postura ofensiva 
adotada por militares da Marinha em seu território? 

23.2. Quais foram os impactos objetivos e subjetivos do referido episódio para os indígenas? 

23.3. Qual a relação desse episódio com violações de direitos anteriores, do ponto de vista 
dos Waimiri-Atroari? 

A Operação Ágata 4 das Forças Armadas, de acordo com as informações 
publicadas na página da internet do Ministério da Defesa, realizada com o apoio de 
outros órgãos federais e estaduais, no âmbito do Plano Estratégico de Fronteiras, com 
início em 02/05/2012, tinha por objetivo coibir delitos transfronteiriços e ambientais 
na faixa de fronteira norte do Brasil. Para este fim, a Operação foi desencadeada sob o 
Comando da Área de Operações ARCO NORTE, com sede no estado do Amazonas, 
com a previsão de ações preventivas e repressivas nas regiões de fronteira com 
Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. 

Os fatos acima mencionados pelo MPF deram-se quando da inspeção fluvial 
pelo rio Jauaperi, nas proximidades do antigo posto do SPI denominado Mahoa - 
uma área de ocupação tradicional, cuja demarcação está em fase de estudos pela 
FUNAI. No local, os Waimiris-Atroaris mantêm um posto de vigilância, guarnecendo 
os rios Jauaperi e Macucuaú. O episódio foi reportado pelos pesquisadores de 
Ecology Brasil, responsáveis pelo Componente Indígena do processo de 
licenciamento ambiental da Linha de Transmissão Manaus-Boa Vista, nos seguintes 
termos: 

“Não raro tomaram redes e artefatos de pesca ilegais, prenderam barcos e 
motores de popa. Entregando sempre para o IBAMA/AM. Queixam-se desse 
instituto pela incapacidade de atuação e entrega do material apreendido sem 
maiores providências. Esse controle territorial e defesa dos recursos naturais 
desagradou muita gente, inclusive a própria Marinha que por meio de 
operações consideradas pelos kinja como fora de propósito e excessivas 
tentaram acabar com o controle que eles estavam fazendo no rio Jauaperi. 
Segundo relataram, a Operação Ágata foi uma verdadeira operação de guerra 
que tratou os índios como inimigos, terminando por afundar boias e placas de 
sinalização que utilizavam no controle das embarcações ilegais (...). Por este 
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percurso as tropas passam irremediavelmente pelo Posto Mahoa. Foi 
justamente nesse local que se protagonizou um dos últimos conflitos mais 
marcantes na histórica relação de nossas forças armadas com os Waimiri 
Atroari. Qualquer um que converse com os Waimiri Atroari sobre esse episódio 
e tantos outros há de notar a irritação que sentem ao tratamento dispensado 
aos mesmos. Independente ao fato do que o DNPM estaria fazendo nessa 
operação, os kinja se perguntavam como que alguém que pretende fazer 
atendimento de saúde chega em sua casa com duas lanchas de guerra, canhão 
de proa em posição de ataque e todos com armas em punho. Para os kinja ficou 
muito evidente a demonstração de força e poder que estava por detrás da ação. 
Comentaram que a abordagem só não foi mais incisiva porque os kinja 
filmavam toda a ação, o que segundo eles deixou o comandante da operação, a 
princípio, muito irritado. É interessante observar que a operação também tinha 
por finalidade o combate ao crime ambiental, justamente o que os kinja 
procuram combater. (...).  

‘Nós nesse dois anos atrás nós sentimos muito tristes. Ainda não temos 
respeito. O Governo ainda não tem respeitado nós, porque vem Exército do 
Brasil e Marinha. O índio não está atrapalhando nada. Aqui nós estamos no 
nosso lugar, aqui é a nossa terra. Nós como índio, não estamos fazendo mal ao 
Brasil. Se é preciso fiscalizar, é lá na fronteira do Brasil. Não é aqui dentro. Nós 
aqui dentro fiscalizamos nosso território. Se for preciso avisar ao governante ou 
exército, nós poderemos chamar. Mas não! Eles vêm com força, vêm com tudo 
e ameaçam nossas vidas. Então é isso’ (Ewepe, 29/10).  

‘É, falando sobre essa legislação e esse conflito. É o que eu observo no próprio 
Governante. Eles falam né, na legislação, tem lei e tudo bonitinho carimbado, 
mas só que pra eles assim, o mundo de kaminja eles cumprem, agora pra nós o 
povo indígena brasileiro, eles não tem respeito. Aí eles falam assim: Ah, 
soberania nacional, como esses maiores autoridades na força armada, ele não 
tá nem aí. Pra nós, eles assim, são inimigos, ele não tem respeito nosso. Eles já 
passaram aqui, já vieram aqui, falaram que vão ser sempre amigo, mas não é 
(...)’ (Juanico, 29/10)” (Folhes et alii, 2014, Anexo 6, p. 11-13). 

Por ocasião da vistoria pericial, na sede do PWA, em Manaus, em 05/05/2022, 
as lideranças Paulo Kabaha, da aldeia Arawyba, no rio Camanaú, e Sanapyty Gerôncio, 
da aldeia Karypa, no alto Alalaú, manifestaram também sua indignação com o episódio 
ocorrido dez anos antes, associando-o, de imediato, com os ataques que sofreram no 
passado recente: 

Paulo Kabaha: “O pessoal da Marinha atacou pessoas que estavam reunidas no 
Jauaperi. Hoje em dia a gente lembra disso. Está muito claro. [Da mesma 
maneira que] Mataram nossos avôs no Jauaperi, Ewapi. Atacaram ele de noite. 
Eles estavam com lanternas e armas, com canoas. Eles acampavam caçando, 
moqueando peixe. Atacaram eles (os Kinja)”. 

Gerôncio Sanapyty: “No Mahua. Nosso grupo estava lá, no posto de 
fiscalização. O pessoal da Marinha chegou lá, cheio de armas. Vieram pra 
arrombar o posto mesmo. Só que o pessoal do nosso grupo enfrentaram pra 
não tirar o posto. Chegaram com barco grande, helicópteros, muita gente. 
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Fizeram ameaças. Pra tirar nossa placa, lá tem a boia [sinalizadora] que fica no 
meio do rio. Queriam tirar porque, disseram, nós não estávamos deixando um 
ribeirinho entrar lá no Mahoa, lá no Macucuaú. Só que pra nós, lá é nossa 
Reserva, nossa área. Nós sempre fizemos a fiscalização lá. Porque lá 
derramaram nosso sangue, e nós ficamos fiscalizando lá. Demorou para eles 
saírem, rodearam o posto. O pessoal (Kinja) ficou lá. Muitas horas”.  

Paulo Kabaha: “Eles ficaram lá. Ameaçaram o Warakaxi, porque achavam que 
ele estava fora de terra dele... É nossa terra mesmo, própria, lá no Mahoa. Por 
isso nós temos placa [de sinalização]. Eles queriam tirar isso daí.  

Gerôncio Sanapyty: A gente sentiu assim, de repente acontece, como se fossem 
[nos] matar. Ficamos assim... Podia acontecer. Como a gente sabe história que 
aconteceu com nossos antepassados. Já tiveram isso. Então, já estava 
continuando... Isso que a gente falou, que a Marinha estava fazendo [como 
fizeram antes], o Exército também...” (PWA, Manaus, 05/09/2022). 

QUESITO 24. O que a rodovia BR-174 significa atualmente para os indígenas Waimiri-
Atroari? 

24.1. Quais impactos a rodovia gera atualmente ao povo Waimiri-Atroari? 

24.2. Esses impactos são permanentes? 

Estas indagações já foram, em parte ao menos, esclarecidas no Quesito 16 
acima. Isto porque, em grande medida, os legados da construção da BR-174 ali 
remanesceram, induzindo permanentemente seus impactos na vida cotidiana dos 
Waimiris-Atroaris e no ecossistema do entorno. É o que disse Sawa Aldo em 2013 aos 
pesquisadores de Ecology Brasil, a respeito da estrada e dos demais empreendimentos 
que, à revelia dos Waimiris-Atroaris, invadiram seu território ancestral e os afetaram 
danosamente: 

“O pessoal daqui recebia convite de lá de Tapypyna pra convidar o pessoal do 
Mynawa. Nesse local aqui, era aldeia que foi transferida lá onde eu to, na 
aldeia Mynawa. A gente seguia no caminho até o Tapypyna. A gente ia 
andando, caçando, acampando, devagar. Daqui a gente voltava, porque aqui a 
estrada rasgou no meio. Nossos avós andavam por aqui. Pra dentro tem muito 
a capoeira velha, o antigo rocado né? Teve muito conflito, muita doença, por 
isso que a gente afastou um pouco pra dentro. (...) O asfaltamento a gente 
enfrentou, o asfaltamento da BR 174 a gente enfrentou. A construção da BR 
não, a abertura da BR a gente não participou. Os mais velhos participaram da 
abertura da BR 174. Eu era criança ainda. A gente continua no mesmo papel 
dos mais antigos, da nossa vó. A gente continuamos lutando de novo no mesmo 
papel de antigamente. A luta continua mesmo por causa da rodovia BR 174. (...) 
Meu pai morreu de doença do branco. Minha avó morreu com tiro do branco. 
Minha avó sofreu muito. Nosso parente sofreu muito. Nossa avó sofreu, a tia 
sofreu, todo mundo sofreu. Agora hoje nós estamos trabalhando com o papel 
escrito. A guerra é na caneta agora (Sawa Aldo, 22/07/2013)” (Folhes, 2014, 
Anexo 8, p. 6). 
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 Como já vimos acima, a par do desflorestamento e os efeitos de borda às 
margens da estrada, a construção da BR-174 seccionou a Terra Indígena Waimiri-
Atroari, interpondo um obstáculo inusitado ao trânsito de animais, ao fluxo das águas 
de córregos e rios e à privacidade dos Waimiris-Atroaris. Dentre outras consequências, 
incluem-se: a invasão de posseiros e fazendeiros às margens da estrada e ao sul da 
Terra Indígena; o escoamento da produção mineral, pela estrada secundária e pela 
rodovia federal; a contaminação de rios e córregos pelos rejeitos da mina de Pitinga e 
a poluição do ar devido às atividades de extração minerária e ao seu transporte; e, por 
último, os efeitos continuados das águas estagnadas do reservatório de Balbina. 

A construção da estrada BR-174, em si mesma, representou uma intervenção 
territorial permanente, tanto quanto uma intrusão indevida dos “inimigos” kaminja no 
seio da sociedade dos Waimiris-Atroaris. Na vida diária, de maneira direta, são 
apontados os seguintes impactos permanentes da estrada BR-174:  

- os riscos de acidentes e à segurança das pessoas; 

- a barreira à dispersão e o atropelamento dos animais; 

- os efeitos de borda na floresta e os processos erosivos às margens da estrada; 

- o lixo atirado na rodovia por motoristas descuidados; e 

- a poluição atmosférica, devido à queima de combustível dos veículos e às 
partículas que se desprendem de caminhões transportando minérios. 

O trânsito na estrada BR-174, ao longo dos 122 quilômetros que atravessam a 
Terra Indígena, em pista de mão dupla simples e, hoje, bastante esburacada, por 
conseguinte, oferece riscos à população indígena, à fauna local e ao ambiente em 
geral. Nos últimos anos, o fluxo de veículos tem aumentado bastante na BR-174, o que 
agravou o atropelamento da fauna no leito da estrada. A passagem de carros, 
motocicletas e caminhões, em particular, por outro lado, representou um fator de 
insegurança cotidiana para adultos e crianças que, nas imediações de suas aldeias, vão 
pela estrada a pé para outras aldeias, para roças, para pescar nos rios e córregos ou 
para caçar.  

Diante deste quadro, os Waimiris-Atroaris vêm desenvolvendo um conjunto de 
ações mitigadoras e de cuidados, executados regularmente por agentes ambientais 
indígenas, em regime de rodízio, e funcionários do PWA. Há duas décadas e meia, 
ocorre o monitoramento dos animais mortos ou feridos na estrada. E, de acordo com 
os especialistas, o fechamento da estrada no período noturno pode contribuir para 
reduzir os riscos de atropelamento de animais silvestres, já que grande parte deles 
apresenta hábito noturno e/ou crepuscular. Destas ações, observei por ocasião da 
vistoria pericial, o trabalho rigoroso de fiscalização do trânsito nos postos Abonari e 
Jundiá, o fechamento noturno da estrada e a coleta diária de lixo no leito da estrada, 
desde o posto Abonari ao posto Jundiá.  
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QUESITO 25. Quais são as medidas de reparação que os Waimiri-Atroari consideram 
adequadas diante das violações de direitos fundamentais cometidas contra o seu povo 
durante a construção da BR-174? Justifique. 

25.1. Quais medidas são vistas pelos indígenas como necessárias para evitar que novas 
violações de direitos fundamentais sejam cometidas? Justifique. 

Ataques às aldeias, assassinatos, epidemias, abusos e assédios, confinamento e 
regime de trabalho forçado nos postos da FUNAI, já fartamente relatados nos 
Quesitos anteriores, entre outros fatos conexos, resultaram do propósito 
“irreversível” do Estado brasileiro de invadir o território ancestral dos Waimiris-
Atroaris e ali construir a estrada BR-174. De modo que, com base no que disseram os 
Waimiris-Atroaris por ocasião da vistoria pericial e, também, em diversas outras 
oportunidades, as medidas a serem adotadas pelos órgãos responsáveis, para fins de 
reparação da violência que sofreram e da invasão do seu território ancestral quando 
da construção da BR-174, devem alcançar três objetivos bem definidos: proporcionar 
o direito à memória, proceder à revisão dos limites da Terra Indígena e garantir o 
respeito à autonomia e ao território do povo Waimiri-Atroari. Estas palavras de Parwe 
Mário, que os pesquisadores de Ecology Brasil registraram durante processo de 
licenciamento ambiental da Linha de Transmissão, neste sentido, há de servir de 
justificativa para tais medidas de reparação: 

“Eu fico falando. Outro velho fica falando: ‘não vai permitir, vai matar a gente’. 
Índio que tá aqui, não sabe falar português, ele tem medo. Por que passou 
vários tipos de problema na frente dele, com o povo dele. Mataram o povo dele. 
Daí ele fala que não pode mais acontecer isso. Nosso velho falam isso pra nós. 
Preocupado. Veneno que vocês estão chamando, eles falam. Como o Wame 
está falando, veneno que vocês tá chamando. Ele fala isso nosso avô. Tá aí vivo, 
sobrevivente que chama. Escaparam da guerra desse BR. Outro tá lá no 
Tapypyna. Outro tá lá no Pardo. Aleijado pela bala. Chamado Julio Pratika, na 
nossa língua. Outro tá lá no Camanaú, chamado Wanakita, um líder txamyry 
[ancião]. Aqui no Alalaú faleceu outro, Kyna. Morreu bem txamyry. Aquele 
txamyry que lutou pra nós era muito lutador, bom mesmo. Ele ficou um 
tempão, parece que uns 100 anos até morrer. Meu tio velho que morreu aqui 
na aldeia Xara, outro morreu lá onde tá esse Gerôncio, Kuna, chama Pedro no 
português. Morreu também. Contava história quando passou demarcação eles 
chamou gente, todo mundo. Eu mostrando no mapa nosso limite é esse aqui, 
esse aqui foi que governo me deu pra mim. Ai pronto, ele fica...na memória dele 
ele sabia onde era limite, chamava Pitinga, outro era Mahoa, ‘Cadê aquele 
pedral?’ Ele não gostava não. Ai nós ficamos calado. Puxa, tá errado mesmo. 
Ele culpando a gente: ‘Isso é culpa de você’. Você que tá diminuindo nossa 
terra. Ai eu ficava calado, sem jeito. Não era minha culpa, eu queria assim bem 
direito, mas...ele falava isso pra mim, o velho. Até hoje cinco velho que 
permanece, aquele que escapou, tá aí vivo. Tá outro lá comigo, outro lá, outro 
aqui no Mynawa, velho. Esse Tomas velho, meu primo velho, guerreiro mesmo, 
ele era bom guerreiro, bom trabalhador. Então tá aí vivo, ele conta essa 
história. A história que acabou com o povo dele. 
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Assim ele conta a história dele. Ai ele diz: ‘Cuidado Mario, não pode! Tu não 
pode conversar muito com kaminja’. Kaminja, você [parece ser]. ‘Você vai se 
vender!’ Eu entendo e digo: Não txamyry, hoje eu entendo, é diferente, nós 
conseguimos falar direito com ele, pertinho, sem arma. Mas rapaz, cuidado 
Mario, assim mesmo você vai se vender nossa terra. Itxi, chama na língua dele. 
Assim que tá a história. O nosso parente que tá lá na aldeia, quando a gente 
fala que Linha vai passar aqui, todo mundo fica preocupado. Eles sabem o que 
vai acontecer. Eu avisei isso quando empresa falou que a fibra ótica [iria 
passar]. Carvalho mesmo falou, a fibra ótica vai passar dentro da terra de você, 
vai passar mesmo! Ai eu vi passando, trator cortando terra txu-txu-txu-txu-txu, 
fibra ótica lá embaixo, 1,20 m, aí todo mundo tá lá na aldeia escutando um 
barulho feio, uóuóuóuóuó, bahinja [criança] assustado, então tudo isso nós se 
preocupa. Homem preocupa, mulher preocupa, criança chorando com barulho. 
Puxa vida. Como seria melhor... quem seria pra ajudar pra não fazer isso? Não 
tem. Pensamento de todo mundo hoje, você também, quem seria avaliar, 
defender, ou seria deputado, ou seria Ministério Público, também não quer 
saber. Exército?! Não quer saber. Papo que ele diz, ah hoje eu sou amigo, não 
sei o quê. Como nós falamos, aconteceu com nosso assim, assim ,assim...’Não 
Mario, hoje nós mudamos’, bá-bá-bá, ‘Hoje nós queremos ser amigos bem fino, 
amigo de verdade’...será rapaz? (Parwe Mario, 2013)” (Folhes et alii,2014, 
Anexo 8, p. 7-8). 

Primeiro, então, o direito à memória. Os Waimiris-Atroaris querem saber quem 
promoveu os ataques às aldeias, que meios e armas foram utilizados e por que os 
“kaminja” os mataram. Quando lecionavam na aldeia Iawara, em meados na década 
de 1980, com um método inspirado em Paulo Freire, o casal de indigenistas Egydio 
Schwade e Doroty Müller colecionou um conjunto expressivo de desenhos e 
narrativas, nos quais sobressaem o tema da violência que os “brancos” promoveram 
uma década antes. Desde então, os Waimiris-Atroaris têm reiterado a mesma 
indagação que, então, os alunos ali dirigiram aos professores: “Por que kamna matou 
Kiña? Apiemieke?” (Nakashima, 2022, p. 22): 

“Ficamos observando os desenhos e temas que mais se repetiam. Extraímos 
deles as primeiras letras (...). E enquanto eles assim se familiarizavam com esta 
nova forma de expressão, nós nos familiarizávamos com a língua e o mundo 
deles (...). Além disso, encontraram-se rapidamente os termos geradores, entre 
os temas que vinham sendo propostos pelos índios. 

No processo desencadeado, surgiram assim, primeiro os desenhos, depois, as 
letras, as palavras, as pequenas frases e, finalmente, em menos de um ano, os 
textos. Com apenas duas horas de aula diária, os Kiña, em pouco tempo, 
começaram a produzir os seus primeiros textos de histórias que, 
invariavalmente, provocavam longas discussões sobre a forma e o conteúdo das 
mensagens. Eram como buracos de fechadura que permitiam o acesso às 
lendas, aos dramas e tragédias vividos, ao vasto mundo do cotidiano. Eles 
falam, por exemplo, de seus mortos e de suas experiências vividas no interior da 
mata. Falam das malocas de seus parentes varridas do mapa pela violência dos 
‘kamña’, os civilizados invasores. Falam de acidentes geográficos e pessoas. 
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(...). Eles desejam saber constantemente a razão pela qual os civilizados os 
mataram em grande quantidade. Às vezes, desenham toda uma cena ocorrida 
numa maloca, sobre a qual um avião ou helicóptero voa, e na única frase que 
colocam no papel se destaca quase sempre a palavra ‘apiyemikï’ (por quê)” 
(Schwade & Müller, 1989, p. 145-146). 

Uma amostra dos desenhos e comentários elaborados pelos alunos Waimiris-
Atroaris, entre 1985 e 1986, foram reproduzidos no relatório do Comitê Estadual da 
Verdade do Amazonas (2012; v. Schwade & Reis, 2014, p. 151-171), e também 
ajuntados aos Autos, (Anexo 21 da petição inicial do MPF). 

 Para resgatar e preservar a memória das violações aos direitos humanos e 
territoriais praticadas contra o povo Waimiri-Atroari, como medida preliminar, é 
preciso proceder ao levantamento, catalogação e veiculação pública de toda a 
documentação relacionada a estes fatos, sobretudo os registros rotineiros e os 
relatórios produzidos pelo Comando Militar da Amazônia e suas unidades 
subordinadas, como o 2º Grupamento de Engenharia de Construção (GEC), o 6º 
Batalhão de Engenharia de Construção (BEC) e o 1º Batalhão de Infantaria da Selva 
(BIS), acerca das medidas preventivas e/ou ofensivas e demais providências adotadas 
contra os Waimiris-Atroaris durante a construção da estrada que atravessou seu 
território. 

No mesmo sentido, os Waimiris-Atroaris desejam a identificação e a sinalização 
dos “locais sagrados” (ver acima, Quesito 9), para que todos saibam de sua existência 
e das restrições de uso ou atividade rotineira (caça, pesca, coleta, roça ou moradia) e, 
sobremaneira, de empreendimentos ou obras públicas ou privadas. A instalação de 
placas ou outras formas de sinalização, contudo, não poderá causar alterações nos 
resíduos pretéritos ou na paisagem - como dizem eles, não é para “mexer”. Os locais 
sagrados que foram selecionados por eles, e apresentados na audiência judicial em 
14/03/2018, sob todos os aspectos, constituem um patrimônio histórico do povo 
Waimiri-Atroari, nos quais a memória dos acontecimentos trágicos relacionados à 
construção da estrada BR-174 se materializa e se perpetua, para eles e para nós: 

Ewepe Marcelo: “Vou falar sobre área sagrada pros Waimiri-Atroari. Onde 
deixou derramamento de sangue, onde deixou uma marca inesquecível. Hoje 
nós queremos que seja respeitada, pra que futuramente a nova geração possa 
identificar onde aconteceram esses massacres, esses problemas. Pra deixar pra 
ensinar a nova geração. Por isso que a gente considera hoje, pra deixar, para 
não mexer, sem modificações, porque é muito importante pra nós. É onde nós 
perdemos os grandes guerreiros, os grandes líderes das aldeias. Para que as 
pessoas saibam da nossa cultura e da nossa identidade. Por isso nós 
identificamos essas áreas sagradas” (Ewepe Marcelo, Manaus, 14/03/2018). 

Parwe Mario “Precisamos isso para identificar melhor, para sinalizar, não mexer 
mais. Passou BR, passou asfaltamento, passou topografia, que trouxe problema 
pra nós. Ainda esse Linhão [linha de transmissão Manaus - Boa Vista] querem. 
Isso é muito triste pra nós (...). 

Onde é patrimônio de indígena, lá ninguém quer mais mexer. Esse pensamento 
está na memória. Nunca Waimiri-Atroari vai esquecer onde aconteceu. A BR 
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passou, exploraram nossa riqueza, nosso patrimônio, lugar sagrado. Só 
[queremos] identificar onde era isso. Seria [como] proibir [o acesso]. Para 
proteger, não mexer mais” (Manaus, 14/03/1918). 

Para a sinalização dos locais sagrados, medida que é reivindicada na presente 
Ação Civil Pública, venho apresentar como sugestão que os trabalhos sejam realizados 
sob a direção dos Waimiris-Atroaris e suas lideranças e com o acompanhamento de 
assessorias técnicas especializadas, nas áreas de arqueologia e de audiovisual. Com as 
cautelas necessárias, a consulta aos Waimiris-Atroaris e, acima de tudo, sem qualquer 
intervenção ou alteração nos resíduos ou na vegetação, os assessores técnicos 
poderão colaborar de maneira efetiva para a documentação das atividades, a coleta 
de depoimentos in loco e o registro imagético dos locais e seu entorno. Tal iniciativa, a 
ser efetivada de maneira abrangente e qualificada, poderá contribuir para a correta 
preservação do patrimônio indígena e, ao mesmo tempo, a produção de conteúdo 
com vista ao reconhecimento e à divulgação da história da construção da BR-174 no 
território Waimiri-Atroari. 

O segundo objetivo a alcançar, como medida reparadora, é a revisão dos 
limites da Terra Indígena Waimiri-Atroari, com a conclusão dos estudos em curso no 
âmbito da FUNAI, de modo a incorporar a ela as porções do território de ocupação 
tradicional nos rios Jauaperi e Macucuaú. Igualmente, a reintegração administrativa à 
Terra Indígena Waimiri Atroari da área inundada pela UHE Balbina e da faixa de 
domínio da estrada BR-174, reconhecendo portanto os direitos originários dos 
Waimiris-Atroaris sobre elas, mediante a retificação do Decreto de Homologação 
97.837, de 16/06/1989, com a exclusão do Parágrafo Único do Artigo 2, para restituir 
ao povo Waimiri-Atroari a posse e o usufruto sobre as mesmas. 

Por fim, para evitar novas violações aos direitos fundamentais do povo 
Waimiri-Atroari, há de se garantir o respeito à sua autonomia e ao seu território. Ao 
lado das incômodas recordações do passado, que permanecem na memória coletiva - 
as tragédias passadas, nas quais figuram os ataques sofridos, as epidemias, a morte de 
seus parentes próximos e, sobretudo, a invasão de seu território tradicional - 
acrescenta-se o receio contemporâneo, não de todo infundado, de que tais fatos 
venham a se reproduzir no futuro. De modo que, para toda e qualquer iniciativa 
pública ou privada, os Waimiris-Atroaris reivindicam o direito a serem ouvidos, nos 
termos das convenções internacionais, das quais o Brasil é signatário, e dos 
dispositivos constitucionais, de modo prévio, livre e informado, e com efeito 
vinculante. Para tanto, é indispensável que sejam cumpridos os trâmites previstos no 
“Protocolo de consulta ao Povo Waimiri Atroari” (ACWA, 2018), para todo e qualquer 
ato legislativo ou administrativo, bem como incursões ou ingerência de agentes e 
órgãos militares no território indígena. 
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QUESITO 26. Em 01.01.2019, no primeiro dia do novo governo brasileiro, foi editada a 
Medida Provisória (MP) nº 870, que, entre outras coisas transfere as competências 
administrativas de demarcação, delimitação, reconhecimento e identificação e titulação das 
terras indígenas, que antes cabiam à Fundação Nacional do Índio (FUNAI), para o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (art. 21, XIV c/c § 2º). Considerando esta 
informação, responda: 

26.1. O que representa para os Waimiri-Atroari a realização da consulta prévia para as 
medidas que impactem o seu território e o seu cotidiano, como a MP nº 870? 

Mediante o “Protocolo de consulta ao Povo Waimiri Atroari” (ACWA, 2018), os 
Waimiris-Atroaris buscam assegurar o respeito à sua autonomia e ao seu território, 
nos termos das convenções internacionais, das quais o Brasil é signatário, e dos 
dispositivos constitucionais, e deste modo evitar novas violações aos seus direitos 
fundamentais. Em linhas gerais, o Protocolo estabelece os trâmites necessários para 
que os Waimiris-Atroaris sejam ouvidos, de modo prévio, livre e informado, e com 
efeito vinculante, no caso de qualquer proposta ou iniciativa que venha a afetar seu 
território e seus direitos. Transcrevo a seguir alguns de seus tópicos, para uma melhor 
compreensão do seu teor: 

PROTOCOLO DE CONSULTA AO POVO WAIMIRI ATROARI (2018) 

“Na década de 70 não houve respeito ao povo Waimiri Atroari. Naquela época 
nosso povo não entendia os kaminja (termo pelo qual designamos os não 
índios), o que eles falavam, e o que eles estavam fazendo. Não sabíamos o que 
era governo, o que era FUNAI, o que era estrada, o que era impacto, o que era 
empreendimento, o que era progresso. Não conhecíamos nada da sociedade 
dos kaminja (...). 

Temos o direito de ser consultados antes do empreendimento ser aprovado pelo 
Governo (...). Sabemos que temos o direito de ser consultados. Somente nós, 
povo Waimiri Atroari, podemos decidir como o governo deve fazer as consultas 
(...). 

Quando devemos ser consultados 

Devemos ser consultados antes de haver qualquer decisão já tomada pelo 
Governo (...). 

Como queremos ser consultados 

1. O respeito a nosso povo tem por principio não subestimar nosso 
entendimento sobre todo e qualquer assunto (...). Queremos clareza e 
transparência. O governo não pode esconder nada, nenhuma informação. 

2. Queremos entender todos os impactos negativos e positivos, todos os riscos 
sobre nossa terra, nossa gente, nossa identidade, nossa floresta, nossos 
animais. 

3. Queremos que todas as informações sejam colocadas de forma simples, clara 
e sem pressa (...). 

4. Queremos saber o porquê de tal empreendimento. Por que tem de ser feito 
dentro de nossa terra? 
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5. A consulta dever ocorrer com a presença de todas as lideranças Waimiri 
Atroari, presença da FUNAI de Brasília, MPF, ACWA (Associação Comunidade 
Waimiri Atroari) e PWA (Programa Waimiri Atroari). 

6. Todas as reuniões devem ser registradas com Atas, com áudio e vídeo (...). 

Quando o governo tiver alguma obra ou projeto que pode impactar nossa Terra 
ou leis que afetam nossos direitos, queremos que informem a FUNAI de Brasília, 
que nos informará através de nossa Associação (ACWA).  

A primeira reunião será marcada por nós em local escolhido também por nós, 
sendo preferencialmente na Terra Indígena Waimiri Atroari. Terá caráter 
informativo. Apenas ouviremos as ideias, projetos ou empreendimentos 
pretendidos pelo Governo ou outros interessados (...). 

Reuniões internas e plano de consulta 

Depois dessa reunião geral, onde o interessado vai explicar o projeto, nós 
iremos realizar várias reuniões internas nas aldeias e depois uma reunião geral 
com a presença das lideranças, FUNAI de Brasília, MPF, ACWA e PWA.  

Nós, Waimiri Atroari, não decidimos absolutamente nada por votos, mas todos 
devem concordar sobre o assunto em pauta. Tem de haver um só consenso. 
Temos o nosso tempo, onde informamos e explicamos à todas as aldeias as 
ideias propostas pelo governo ou interessados. Faremos um Plano de Consulta, 
onde detalharemos nossas reuniões, tempo e recursos necessários para 
discutirmos internamente as informações passadas na primeira reunião. 

(...). Após todas essas reuniões será marcada uma reunião geral com os 
interessados, que devem ser os mesmos da primeira reunião, para encaminhar 
os entendimentos. Os interessados devem respeitar nossas decisões. 

Como se encerra o processo de consulta 

Na ultima reunião com a presença de todas as lideranças Waimiri Atroari, 
representantes do MPF, FUNAI, PWA, Governo Federal e empreendedor, será 
colocada a decisão de todas as aldeias. Nossa decisão deve ser respeitada. O 
processo de Consulta pode terminar com acordo ou sem acordo.  

Será feita uma ata de acordos de consulta que é vinculante entre as partes“ 
(ACWA, 2018). 

QUESITO 27. Há outras informações que o Senhor perito considere importantes para 
esclarecer o contexto de violação de direitos fundamentais do povo Waimiri-Atroari (Kinja) 
em razão da construção da rodovia BR-174 (Manaus-Boa Vista) durante a ditadura civil-
militar? 

Nos Quesitos anteriores elaborados pelo MPF, assim como nos subsequentes 
das demais partes, foram prestadas todas as informações consideradas relevantes, tal 
como obtidas no curso da vistoria pericial, sobre os fatos que são objeto da presente 
Ação Civil Pública. 
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QUESITOS DA ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE WAIMIRI ATROARI (ACWA) 

QUESITO 1. É possível discorrer sobre o contexto político/econômico do Brasil no período 
que compreende a construção da BR 174 e dos demais projetos desenvolvimentistas 
voltados para Amazônia? Se positiva a resposta, qual era esse contexto?  

Ainda nos primórdios do século XIX, os povos indígenas pontificavam na maior 
parte da Amazônia brasileira. As feitorias e vilarejos portugueses limitavam-se às 
imediações da calha do grande rio, donde partiam suas expedições, despachadas à 
procura de “drogas do sertão” e ao apresamento de índios.  

Em meados daquele século, na esteira da economia extrativista da borracha 
(que ganhou impulso com a descoberta do processo de vulcanização), levas de 
nordestinos, cearenses em sua maioria, foram atraídos à região - os “arigós”. Expulsos 
pelo flagelo do clima árido, particularmente após a grande seca de 1877, os retirantes 
se tornaram “seringueiros” nas florestas úmidas da Amazônia. Atrás do então 
valorizado látex da hevea brasiliensis nativa, a chamada árvore-da-borracha ou 
seringueira, eles devassaram os recantos mais inóspitos, servindo-se dos rios e 
igarapés, que recortam a extensa floresta, como caminhos naturais de penetração e 
de comércio. Por toda a Amazônia, como consequência, muitas aldeias indígenas 
despovoaram-se ou mesmo desapareceram, atingidas por surtos de gripe e outros 
males, ou arrebatadas para trabalhar nos seringais. 

Economia perdulária, todavia, o extrativismo entrou em decadência, o que foi 
creditado à concorrência do plantio racional de seringueiras no Ceilão e na Malásia, 
então colônias britânicas. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, depois que as 
forças japonesas dominaram as regiões produtoras do Oriente, o governo ditatorial de 
Getúlio Vargas recrutou mais de vinte mil nordestinos para servir como “soldados-da-
borracha” nos estados do Amazonas e do Acre - impulsionando um novo ciclo, porém, 
de curta duração. 

Até meados da década de 1950, com isso, a economia amazônica permaneceu 
quase estagnada, restrita à exploração de recursos locais, como seringa, madeira, 
castanha, etc. Com o governo de Juscelino Kubitschek, vieram os investimentos em 
infraestrutura para dinamizar a economia regional - em especial, a construção de 
estradas, como a Belém - Brasília e a Cuiabá - Porto Velho. 

Com o golpe civil-militar de 1964, de forma mais incisiva, as políticas de 
ocupação trataram a região como se fosse um enorme “vazio demográfico” - daí o 
dístico, “Uma terra sem homens para homens sem terra!”: 

“As estratégias de modernização regional patrocinadas pelo governo federal na 
Amazônia ganharam novas feições no período que se seguiu ao golpe militar de 
1964. O Estado nacional, comandado pelos militares, beneficiando-se, no início 
dos anos 70, do dinheiro farto e barato originário dos países produtores de 
petróleo, assumiu uma faceta desenvolvimentista, isto é, provedor das infra-
estruturas básicas necessárias, além de participar diretamente em diversas 
atividades econômicas” (Monteiro & Coelho, 2004, p. 94). 
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A denominada “Operação Amazônia”, lançada ainda no governo Castelo 
Branco, compunha-se de um conjunto de leis e de medidas administrativas, visando 
promover a integração da região ao contexto socioeconômico nacional, através da 
concessão de incentivos fiscais, da ampliação da fronteira agropecuária, da construção 
de novas estradas, do estímulo à migração e a projetos de colonização, da instalação 
de polos minerais e siderúrgicos, da implantação de hidrelétricas, da exploração 
madeireira etc. (Oliveira, 1994). Sob a égide da doutrina de “segurança nacional” e o 
binômio “integração nacional” e “desenvolvimento regional”, a Ditadura militar tomou 
para si a iniciativa de “um novo ordenado ciclo de devassamento amazônico num 
projeto geopolítico para a modernidade acelerada da sociedade e do território 
nacional” (Becker, 2001). Esse “vazio”, ao qual se referiam os textos e os discursos 
oficiais, na verdade, obliterava totalmente a existência contemporânea dos povos 
indígenas, das comunidades ribeirinhas, dos quilombolas e demais populações, 
habitantes tradicionais da Amazônia. 

Em 1966 foram criados o Banco da Amazônia S/A (BASA) e a Superintendência 
para o Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). E, pouco depois, foram acionados 
diferentes programas governamentais para impulsionar a “integração” e a 
“colonização” da Amazônia, como o Plano de Integração Nacional (PIN), o Programa 
de Redistribuição de Terras e Estímulo à Agroindústria (PROTERRA) e o Programa de 
Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia (POLAMAZONIA), entre outros. 
Criado pelo Decreto-lei 1.106, de junho de 1970, o PIN preconizava o estímulo à 
ocupação da Amazônia, mediante a abertura de estradas (Transamazônica, BR-230; 
Cuiabá-Santarém, BR-163; Manaus-Caracaraí, BR-174; Perimetral Norte, BR-210) e 
programas de assentamento de milhares de famílias ao longo das estradas federais. 

É nesse contexto político-econômico que, em 1967, a área de abrangência da 
Zona Franca de Manaus foi ampliada, como forma de atrair empresas estrangeiras por 
meio da concessão de incentivos fiscais, e assim dinamizar a industrialização e o 
comércio na região amazônica, e, simultaneamente, o projeto de construir a estrada 
BR-174 foi retomado, para ligar a capital do Amazonas à fronteira da Venezuela. 

QUESITO 2. Ao longo da história do contato dos Waimiri Atroari como foi sendo construída 
a imagem de índios ferozes, hostis e arredios? Em que medida essa imagem contribuiu para 
justificar as atrocidades cometidas contra o grupo?  

A partir de meados do século XIX, os relatórios dos presidentes de província do 
Amazonas passaram a reportar, ano após ano, os “assaltos” e as “correrias” de 
indígenas do baixo rio Jauaperí contra moradores das freguesias de Moura e Airão, 
ribeirinhos e pescadores, assim como a pronta retaliação com “batidas” punitivas por 
tropas enviadas de Manaus. Desde então alcunhados de “os terríveis Jauaperys, os 
traiçoeiros Uamirys” (Rodrigues, 1885, p. 59), acusavam-nos de emboscar os que 
invadiam seu território e, também, de ameaçar as vilas do baixo rio Negro (Monte, 
1992, p. 22).  

A despeito das intenções humanitárias do botânico Barbosa Rodrigues, que 
empreendeu três expedições de “pacificação” pelo rio Jauaperi nos anos de 1884 e 
1885, as hostilidades adentraram o período republicano. As histórias dos confrontos, 
chacinas e cenas de trucidamento - ainda que nem sempre verídicas -, diz o 
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historiador Paulo Monte (op. cit. p. 66), serviam para animar as rodas de conversas 
dos passageiros dos barcos que trafegavam no rio Negro. 

Em 1905, diante da invasão continuada no rio Jauaperi, certa vez os indígenas 
confrontaram os seringueiros estabelecidos na colocação Maracacá, de Fuão Antunes. 
Com a chegada da notícia a Manaus, o governador Constantino Nery enviou uma 
expedição punitiva, com 50 soldados, os quais “praticaram atrocidades horríveis e, 
segundo consta, mataram cerca de 300 indivíduos de ambos os sexos e de todas as 
idades” (Hübner & Koch-Grunberg, 1907). Dezoito homens e mulheres foram 
aprisionados e levados a Manaus, sendo alojados no Quartel da Infantaria - onde dois 
morreram pouco depois. 

Nas décadas seguintes, os relatórios e demais documentos produzidos pela 1ª 
Inspetoria Regional do SPI do Amazonas registraram uma sequência de conflitos e de 
tentativas de contato para impedir as invasões e o apossamento do território dos 
Waimiris-Atroaris (Monte, 1992). Da cronologia de eventos à época, destacam-se: 

- a partir de 1921, a concessão de lotes no rio Jauaperi pelo governador Rêgo 
Monteiro, para a exploração da castanha por particulares, e as disputas judiciais 
subsequentes empreendidas pelo SPI para resguardar as terras reservadas aos 
Waimiris-Atroaris; 

- em março de 1922, o ataque dos índios ao barracão de Bezerra & Irmão, na 
boca do rio Alalaú, matando dois homens (um deles, o encarregado Gaudêncio 
Pastana), e duas crianças; 

- a transferência forçosa do posto do SPI para Mahaua, na margem direita do 
Jauaperi, em virtude da presença de invasores nas vizinhanças;  

- em dezembro de 1926, a reação dos índios à destruição de roças e a morte de 
dois índios e ferimentos de outros, por uma turma da firma Penha & Bessa no rio 
Alalaú, causando a morte de onze balateiros, entre os quais José Cândido Bessa, sócio 
de Edgard Penha; 

- em fevereiro de 1928, o assalto ao posto Mahaua, por Edgar Penha e praças 
da Força Pública, que levou preso a Manaus o encarregado do SPI, Luiz José da Silva;  

- em junho de 1931, um novo assalto ao posto Mahaua, pelo mesmo Edgard 
Penha, acompanhado de 30 homens armados que depredaram as instalações e 
aprisionaram os funcionários, conduzindo-os a Manaus; 

- em dezembro de 1942, por motivos ignorados, os índios massacraram o 
encarregado e todos servidores e familiares que residiam no posto Camanaú; 

- em outubro de 1944, o massacre de 5 membros da expedição de 
levantamento aero-fotográfico chefiada pelo tenente Walter Williamson, do 4th. 
Photo Charting Squadron, do Exército norte-americano, na região do Alalaú;  

- em dezembro de 1946, o ataque dos índios ao posto no rio Camanaú (ora 
denominado posto Irmãos Briglia), quando morreram 11 pessoas, entre servidores e 
familiares; a Inspetoria Regional do SPI paralisou então os trabalhos e desativou o 
posto; 
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- em janeiro de 1949, a emboscada no rio Alalaú por uma milícia armada de 
castanheiros e caçadores de jacaré, que massacrou um grupo de 72 Waimiris e se 
apropriou de seus pertences;  

- em março de 1961, o massacre promovido pelos Waimiris contra pescadores, 
seringueiros e servidores do SPI, na praia do Capitari e na foz do rio Abinauaú, no rio 
Jauaperi.  

Nos textos jornalísticos, segundo Verenilde Pereira, na sua tese Violência e 
singularidade jornalística: o “massacre da Expedição Calleri” (2013), os conflitos que 
envolveram os Waimiri-Atroari funcionaram, inexoravelmente, como o “leitmotiv de 
um repertório onde a ‘ferocidade’, a ‘crueldade’ ou a ‘violência por parte deles surgem 
de forma generalizada e preponderante” (Pereira, 2013, p. 24). Mesmo quando eles 
foram a vítimas, a exemplo da chacina no rio Alalaú em 1949, onde pescadores de 
jacaré mataram dezenas de Waimiris, são ainda eles que receberam a pecha de 
“terríveis selvagens”: 

“Os Waimiri-Atroari surgem, então, como os terríveis selvagens que estariam 
executando uma suposta retaliação contra os brancos [diz a notícia]:  

‘Muito mais do que se esperava, ao que parece, teria sido concretizada a 
vingança dos Waimirís. Isso porque, ontem, circulou insistentemente a notícia 
de que pessoas procedentes da região do Jauaperi teriam informado que os 
terríveis selvagens haviam trucidado várias pessoas no rio Alalaú’ (...). (O 
JORNAL, 17.03.1949).  

A notícia não apresenta dados consistentes sobre esse suposto trucidamento. A 
terribilidade dos selvagens parecia não necessitar de concretude, o que levava à 
mera naturalização dessa característica a eles imputada. Note-se que a fonte 
da informação é diluída: ‘pessoas procedentes da região’, o que dificulta uma 
confirmação rigorosa; isso consolidava o medo e a aversão da sociedade 
amazonense com relação aos indígenas” (op. cit., p. 31). 

 Em fins da década de 1960, quando o foco dos conflitos se deslocou para a 
área central do território waimiri-atroari, em razão da retomada das obras de 
construção da estrada Manaus-Caracaraí, um evento marcante e de máxima 
repercussão na opinião pública, o “massacre da expedição Calleri”, no rio Abonari, fez 
recrudescer entre os moradores de Manaus a aversão aos Waimiris-Atroaris, bem 
como a propagação de estereótipos já enraizados. Abaixo, alguns trechos selecionados 
sobre a construção desse imaginário de ferocidade, crueldade e violência que 
alimentou a imprensa e a opinião pública em geral, resumindo ao essencial os 
argumentos críticos e densamente elaborados de Verenilde Pereira: 

“O ‘massacre da expedição Calleri’ é o acontecimento que provocou forte 
visibilidade midiática do povo Waimiri-Atroari na imprensa escrita amazonense 
e de todo o pais, motivo pelo qual são utilizados jornais da imprensa 
manauense e de outros Estados, desde os considerados como os mais 
prestigiados como é o caso da Folha de São Paulo e o Globo aos mais populares 
e com menor visibilidade como o Jornal da Tarde ou o Correio do Povo” (op. cit., 
p. 3); 
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“Os Waimiri-Atroari já eram considerados entraves pela população amazonense 
que os via como empecilhos para a exploração do potencial agropecuário, 
madeireiro, mineral e hidrelétrico da região. Em uma reunião para a 
organização da Expedição, ocorrida em Manaus no dia 20 de junho de 1968, o 
coronel Jorge Teixeira, comandante do Centro de Instrução de Guerra na Selva, 
‘mais de uma vez chegou a sugerir o massacre dos índios como solução do 
problema’ (...). Essa afirmação consta do livro Massacre [Sabatini, 1998], onde 
é relatado que o próprio coronel teria dito ao seu autor, Silvano Sabatini: ‘Nós 
poderíamos resolver tudo com algumas bombas jogadas sobre as malocas à 
noite’” (op. cit., p. 72); 

“A confirmação do massacre já antecipado pelos jornais, a inquestionável 
maldade dos índios Waimiri-Atroari e do entrave que eles representariam para 
o desenvolvimento do País, os prenúncios de Irmã Hugolina, foram 
escancarados na manhã do dia 2 de dezembro de 1968, quando os jornais 
anunciaram o encontro dos corpos dos nove componentes da Expedição.  

‘Índios matam com pauladas’ é a manchete de capa de A Crítica, anunciando o 
acontecimento. Essa chamada informa que após a identificação da ossada as 
urnas funerárias seriam veladas na Catedral Metropolitana de Manaus e a 
missa de corpo presente seria realizada às 16 horas pelo arcebispo Dom João de 
Souza Lima.  

Há uma seleção de fotos, tanto na primeira página quanto nas interiores, com 
legendas onde o horror provocado pelos Waimiri-Atroari era contundente e 
indiscutível. Em algumas imagens, as ossadas aparecem enfileiradas e os 
crânios expostos; em outras os esqueletos nos sacos de lona são transportados 
em galhos de árvores por homens da equipe de busca; uma foto do padre 
Silvano Sabatini diante do corpo cuja legenda é ‘ao identificar o saco de lona 
onde estavam os restos mortais do padre Calleri, o padre Silvano Sabatini, da 
Prelazia da Consolata, levou as mãos à face e mostrou toda a sua dor’. Outras 
imagens mostram os despojos sendo manuseados em uma sequência que 
culmina com a chegada a Manaus -‘Trágico regresso’, como anuncia o jornal” 
(op. cit., p. 78); 

“Imersas na vida social amazonense, as narrativas jornalísticas não apenas 
produziam, refletiam e reforçavam o imaginário da população com relação aos 
Waimiri-Atroari, mas, também constituíam-se naquele momento como 
instância semantizadora que inscrevia esse acontecimento no espaço da 
memória social. Memória que, junto ao esquecimento, compõem (...) as 
grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e 
dominam as sociedades históricas (...). O massacre da Expedição Calleri faz 
parte da história objetiva do Amazonas e da memória coletiva constituída 
também de lapsos, de desinformação, de silenciamentos e não ditos sobre esse 
episódio. Como se pode perceber nos textos jornalísticos que também são 
instrumentos de construção e reforço da memória coletiva, a singularidade 
jornalística sobre o ‘massacre da expedição Calleri’ foi elaborada com a 
utilização de estereótipos, de frases clicherizadas, do enquadramento que 
permitiu a divisão simplista entre bem x mal, além do próprio desconhecimento 
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e distanciamento dos indígenas que passaram a ser ‘objetos’ desconhecidos 
embora fossem personagens centrais no episódio. A utilização reforçada do 
termo ‘massacre’ eliminou outras possibilidades não apenas interpretativas 
como , por exemplo, a de uma possível atitude de defesa por parte dos 
indígenas. Por outro lado, a memória étnica dos Waimiri-Atroari, baseada na 
oralidade e ligadas às sociedades sem escrita ou ‘ditas selvagens’ 
evidentemente foi subtraída da cobertura jornalística. Embora os textos 
jornalísticos sejam mais direcionados aos dados factuais no momento em que 
eles ocorrem, não se descarta que aspectos da memória étnica desses 
indígenas, já anteriormente documentados, pudessem ter sido resgatados e 
inseridos nesses textos” (op. cit. p. 82-83); 

“A memória que se produzia sobre os Waimiri-Atroari, por parte da sociedade 
envolvente, estava relacionada ao atraso, ao que impedia novos horizontes, ao 
que deveria ser esquecido” (op. cit. p. 84); 

“A questão da alteridade foi negligenciada na trajetória dos encontros entre 
esses indígenas e a sociedade nacional. Muitos dos que vivenciaram direta ou 
indiretamente as consequências do massacre da Expedição Calleri - como parte 
da sociedade manauara da época ou membros da família dos mortos - 
lembram-se dos aviões e helicópteros da FAB que sobrevoavam a cidade 
exibindo as embalagens com os pedaços de corpos, dos fragmentos de objetos 
da Expedição” (op. cit. p. 87); 

“Os louvores aos mártires da Expedição Calleri também entravam em choque 
com os símbolos apropriados para os indígenas, os chacinadores. Diante da 
população aglomerada na catedral não estavam apenas os caixões negros 
expostos com a concretude da morte, pois abri-los seria deparar mais uma vez 
com os ossos esfacelados, os pedaços de corpos esquartejados que haviam 
sobrevoado a cidade. A desumanidade dos Waimiri-Atroari ou da sua maldade 
favorecia os interesses econômicos, posto que a cidade estava sofrendo o 
impacto da implantação da Zona Franca de Manaus que prometia também ser 
a redenção da miséria do estado e atraia milhares de ribeirinhos para essa 
capital, enquanto grandes projetos de mineração, agropecuária, madeireiras e 
hidrelétricas, entre outros, adentrava no interior do estado e atingia 
drasticamente populações indígenas, a exemplo dos próprios Waimiri- Atroari” 
(op. cit. p. 88); 

“Os rituais fúnebres fortemente midiatizados pelos jornais impressos 
simbolizavam o confronto entre a civilização e a barbárie, a ordem e o 
progresso, a virtude e o vício, enfim, repetindo, o bem contra o mal” (op. cit. p. 
89). 

E, a título de conclusão, estas observações da autora quanto aos meios 
utilizados e aos resultados do trabalho jornalístico, responsável por disseminar 
estereótipos e meias-verdades: 

“A concretude do mal causado pelos Waimiri-Atroari, acusados do 
trucidamento, era indiscutível; os discursos preconceituosos secularmente 
enraizados obtinham, portanto, maior solidez. A violência concretamente 
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exposta pelas imagens fotográficas com seus cenários de horror, comumente 
acompanharam os textos escritos. É emblemática a foto do Tribuna do Norte 
(4/12/1968), onde um homem exibe o crânio de um dos mortos: ‘um dos 
elementos da equipe de busca, tendo nas mãos o crâneo de um dos mártires da 
Expedição’, é a legenda” (op. cit., p. 93); 

“A representação de indígenas que, como no caso da Expedição Calleri surgem 
como seres ‘desumanos’, ‘cruéis”, ‘ferozes’, entre outras adjetivações 
semelhantes é comum em toda América Latina. Os interesses econômicos e 
políticos determinam essa demanda que os jornais, como empresas, 
comumente atendem” (op. cit., p. 152); 

“De maneira generalizada, essa posição se propagava tanto em textos 
jornalísticos quanto nas falas mundanas de uma população impactada pelo 
acontecimento. É possível ponderar se a declaração foi feita nesses termos; 
entretanto, foi essa a maneira como foi divulgada e que se transformou em 
verdade” (op. cit., p. 95). 

Sete anos depois, quando foi noticiado o ataque aos servidores da FUNAI no 
posto Abonari e a morte do sertanista Gilberto Pinto, a retórica do medo que os 
Waimiri-Atroari provocavam ainda repercutia nas manchetes dos jornais, a exemplo 
da matéria “Trabalhadores fogem com medo dos índios”, a Folha de São Paulo 
(14/08/1975) sobre a “debandada geral” dos trabalhadores da BR-174 (op. cit., p. 92). 

 Pelos mesmos motivos, mas com efeito contrário, a irascibilidade dos Waimiris-
Atroaris e a resistência que eles ofereciam à construção da estrada BR-174 levaram os 
comandos militares a endurecer as medidas defensivas e ofensivas contra eles  - cfe. 
Ofício 42-E2-CONF, de 21/11/1974, do comandante do 2º GEC, general Nogueira Paes, 
cujas determinações foram discutidas no Quesito 13 do MPF, acima. A disposição dos 
militares de seguir com as obras - “custe o que custar” -, foi reiterada pelo tenente-
coronel engenheiro João Tarcizio Cartaxo Arruda, comandante do 6º BEC, poucos dias 
depois do ataque ao acampamento de trabalhadores contratados pelo empreiteiro 
André Nunes, na entrevista que o jornal Estado de São Paulo publicou: 

“Segundo o coronel Arruda, esta será a única solução ‘mais coerente e viável no 
momento’, para que os trabalhadores e oficiais do 6º BEC sintam-se seguros 
durante a construção da BR-174, mesmo a despeito de as autoridades militares 
já terem iniciado a construção de seu acampamento na região do rio Abonari 
em condições mais seguras, cercado com arame farpado e com tapumes altos 
para evitar uma possível invasão dos índios. 

O coronel Arruda não vê outra solução para o problema dos Waimiris-Atroaris 
senão a sua transferência. ‘A estrada é irreversível como é a integração da 
Amazônia ao país. A estrada é importante e terá que ser construída, custe o que 
custar. Não vamos mudar o seu traçado, que seria oneroso para o Batalhão, 
apenas para pacificarmos primeiro os índios. A transferência é viável e coerente 
nas condições em que os fatos se apresentam. Os índios continuarão matando, 
sejam trabalhadores do BEC, sejam da FUNAI. Por que não levá-los para o 
Parque Nacional do Xingu?” (Estado de São Paulo, 21/01/1975). 
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 E ainda, muitos anos depois, quando já agrupados em torno dos postos e 
submetidos ao regime de trabalho agrícola imposto pela FUNAI, as mesmas imagens 
negativas dominavam a conduta dos servidores, a maioria deles indígenas egressos de 
outras etnias amazônidas: 

“Paralelamente [às narrativas dos Waimiris-Atroaris], as interpretações, dos 
servidores da FUNAI, sobre os ataques aos Postos Indígenas (com a participação 
de índios que lhes eram conhecidos e que haviam frequentado esses Postos) 
traduziam sua incompreensão dos acontecimentos e da visão que os índios 
tinham deles. As mudanças do comportamento dos Waimiri-Atroari só 
reforçavam para eles os estereótipos populares a respeito dos índios 
‘traiçoeiros’, ‘bravos’, ‘maus’, ‘perversos’, ‘selvagens’, ‘bichos’, ‘feras’, etc. 
Elaboravam, assim, múltiplas hipóteses a respeito dos ataques aos Postos, 
vendo-os como consequência do ‘instinto’, de ‘ritual religioso’, de ‘disputas’ 
entre os líderes indígenas, e até da ‘existência, entre os índios, de um civilizado 
ou índio civilizado que os induz às hostilidades’, da presença de um ‘índio 
barbudo’ ou de ‘foragidos da justiça’ que comandavam os ataques, e outras 
explicações refletindo as imagens do ‘índio’ criadas pelos brancos. 

Com base nestes estereótipos e nesta reconstrução imaginária da experiência 
histórica indígena, os servidores da FUNAI censuraram totalmente o passado 
Waimiri-Atroari e tudo que era relacionado à sua vida anterior à FAWA, 
impondo-lhes um regime de trabalho disciplinar para tentar transformá-los em 
trabalhadores agrícolas e eliminar seu passado ‘selvagem’. Através deste 
dispositivo de censura histórica e reconstrução cultural, a FAWA ‘capturou’ os 
Waimiri-Atroari, a fim de recriar a sua sociedade (‘índio civilizado’) e redimi-los 
do seu ‘pecado original’: os ataques aos Postos Indígenas da FUNAI (‘índio 
bravo’)” (Baines, 1993c, p. 5). 

QUESITO 3. A partir da memória coletiva e das fontes etnográficas existentes é possível 
reconstruir o território que era ocupado tradicionalmente pelo Waimiri Atroari?  

Os esclarecimentos sobre o tópico aqui suscitado já foram prestados no 
Quesito 3 formulado pelo MPF, acima. 

QUESITO 4. Quais os impactos culturais e emocionais provocados pela remoção de aldeias 
que estavam situadas no ambiente onde os projetos desenvolvimentistas foram 
implantados. É possível reconstruir o número de índios que foram deslocados?  

Os esclarecimentos sobre os tópicos aqui suscitados já foram prestados nos 
Quesitos 7, 16 e 18.1 formulados pelo MPF, acima. 

QUESITO 5. É possível reconstruir o contexto e circunstâncias da vida dos Waimiri Atroari no 
período em que foram considerados extintos até o reaparecimento? Caso positivo, onde 
estavam localizados, dados populacionais, faixa etária dessa população durante o período 
em discussão?  

Os esclarecimentos sobre as circunstâncias do afastamento dos Waimiris-
Atroaris do eixo da estrada, entre 1975 e 1977, aqui suscitados, já foram prestados no 
Quesito 8 formulado pelo MPF, acima. 
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Quanto aos dados demográficos para o período em que os Waimiris-Atroaris se 
mantiveram afastados, não é possível dizer muito - ver a resposta ao Quesito 3.4 
formulado pelo MPF, acima. Embora os encarregados da Frente de Atração tenham 
anotado a visita das turmas de Waimiris-Atroaris aos postos a partir do segundo 
semestre de 1976, ao que tudo indica, eles não consignaram uma lista dos indivíduos 
que lá compareceram, sequer a totalização desses dados. 

Entre 1982 e 1983, de acordo com o antropólogo Stephen Baines, a população 
Waimiri-Atroari estava reduzida a 332 indivíduos (Baines, 1991, p. 70), quase 
inteiramente concentrada nas imediações dos postos da FUNAI: o posto Abonari, o 
posto Taquari (na BR-174); a base da FUNAI no rio Alalaú; o posto Terraplanagem; o 
posto Jundiá; e o posto Camanáu. Desse total, 164 eram homens e 168 mulheres. Em 
termos de faixa etária, 116 indivíduos tinham 20 anos ou mais e 216 indivíduos menos 
de 20 anos. 

 

 
Fig. 28: População Waimiri-Atroari, 1983 (Baines, 1991, p. 77) 

 

QUESITO 6. Como se configurou o discurso ideológico dos órgãos do Estado (FUNAI e 
Exército) e da igreja católica sobre a política de pacificação dos Waimiri Atroari? Quais as 
estratégias usadas nesse processo de aproximação?  

 A respeito do discurso (e da prática) sobre a “política de pacificação” dos 
Waimiris-Atroaris, os esclarecimentos necessários já foram prestados acima: quanto à 
FUNAI, os Quesitos 5.2, 6.1, 12, 19, 20 e 21.2 do MPF; e ao Exército, os Quesitos 5.4, 
6.1, 12, 13, 19 e 20 do MPF. 

Com relação ao posicionamento da Igreja católica, dois momentos bem 
distintos merecem aqui a atenção: o primeiro, a colaboração da Prelazia de Roraima 
com a FUNAI e o DER-AM, na organização e execução da malfadada expedição de 
“pacificação” em 1968, coordenada pelo padre Giovanni Calleri; o segundo, a criação 
do Movimento de Resistência Waimiri-Atroari (MAREWA) nos anos 1980, coordenado 
por Egydio Schwade e Doroty Müller, com apoio da Prelazia de Itacoatiara, do 
Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e da Operação Anchieta (OPAN). 

Mediante autorização concedida pela FUNAI, na pessoa do padre Giovanni 
Calleri, a Prelazia de Roraima foi contratada para realizar a pacificação dos Waimiris-
Atroaris, cujo território a futura estrada iria atravessar. Do ponto de vista da Prelazia, 
tratava-se de “uma decidida tentativa de solução do espinhoso problema indígena que 
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torna árdua a realização de um extraordinário projeto a favor de nossa Amazônia e de 
todo o Brasil: a BR-174” (Prelazia de Roraima, 1968). Como objetivo principal, o 
afastamento dos Waimiris-Atroaris “da área total do movimento, presente e futuro da 
BR-174”, num “raio mínimo de 120 km., equivalente a 150 km de caminho com 6 dias 
para percorrê-los”, e, por meio de expedições e técnicas de persuasão, seu 
deslocamento para uma “zona estrategicamente escolhida”, um “centro de 
aldeamento” nas cabeceiras do rio Alalaú, distante do eixo da estrada Manaus-
Caracaraí. Em fins de outubro de 1968, tragicamente, a expedição preparatória do 
padre Calleri seria massacrada pelos Waimiris-Atroaris na região do rio Abonari. 

Por sua vez, as pessoas e entidades fundaram o MAREWA na década de 1980, 
sustentaram desde logo uma posição profundamente crítica à atuação da FUNAI na 
Terra Indígena Waimiri-Atroari e, sobremaneira, contra os projetos governamentais e 
privados ali instalados - a construção da estrada BR-174, as atividades de mineração 
da Paranapanema e a Hidrelétrica de Balbina (Equipe de Pastoral Indigenista, 1982). 
Seus objetivos mais gerais, segundo um livreto de apresentação do movimento: 

“Em vista da situação atual que os Waimiri/Atroari enfrentam, como a 
ocupação militar do seu território; o controle, pela FUNAI, da organização do 
seu povo; a entrega intencional e sistemática do seu território imemorial ao 
empresariado nacional e multinacional, é necessário que se dê apoio: à sua luta 
pela sobrevivência física e étnica; à criação na sociedade nacional de um novo 
ambiente de contato que corresponda aos anseios de paz e tranquilidade desses 
dois povos” (MAREWA, 1983). 

Em termos de opinião pública, seu feito mais notável foi a apresentação do 
“caso Waimiri-Atroari” diante da quarta sessão do Tribunal Russell sobre os Direitos 
dos Indígenas das Américas, reunido em Rotterdam, em 1980, com a condenação do 
governo brasileiro (Tribunal Russell, 1980). 

Entre fevereiro de 1985 e dezembro de 1986, com autorização da FUNAI, sem 
ônus, Egydio Schwade e Doroty Müller realizaram a primeira experiência escolar entre 
os Waimiris-Atroaris, na aldeia Iawara, inspirados no método de Paulo Freire - 
desenvolveram uma proposta fonológica e um alfabeto que utilizavam nas aulas de 
alfabetização de jovens e adultos (Emiri & Monserrat, 1989; Souza, 1993). 

Na Casa de Cultura de Urubuí, em Presidente Figueiredo, Egydio Schwade e 
seus familiares mantêm ainda hoje um valioso acervo de recortes de jornais e revistas, 
documentos oficiais, cartas e manifestos eclesiais, além de simples notas taquigráficas 
do cotidiano e relatórios de indigenistas, sertanistas e antropólogos - em grande 
parte, versando sobre os Waimiris-Atroaris (Nakashima, 2022, p. 22). 

QUESITO 7. Há relatos de sobreviventes acerca dos atos de violência praticados por 
trabalhadores, servidores públicos e/ou membros do Exército Brasileiro contra o Povo Kinja? 
- Em havendo, é possível reproduzir tais falas, destacando quando e como se deram, 
relatando ainda mortes a partir desse contato, ainda individualizando, se possível, as 
eventuais vítimas? É possível pontuar o número de crianças, mulheres e velhos mortos nesse 
combate?  

Os esclarecimentos sobre os tópicos aqui suscitados já foram prestados nos 
Quesitos 5, 6, 7 e 10 formulados pelo MPF, acima. 
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QUESITO 8. Em que local ou mediações dentro da Terra Indígena Waimiri Atroari se deram 
os embates e atos de violência por parte de representantes do Estado Brasileiro, ou terceiros 
por eles contratados, contra o Povo Kinja, ao longo dos anos de tentativa de “pacificação”?  

Os esclarecimentos sobre o tópico aqui suscitado já foram prestados nos 
Quesitos 9 e 10 formulados pelo MPF, acima. 

QUESITO 9. Quais os dispositivos de guerra que foram acionados pelo Exercito para 
promover um possível extermínio dos Waimiri Atroari?  

Como esclareci no Quesito 10 do MPF acima, os participantes da vistoria 
pericial relataram ataques diretos a oito aldeias, a maioria delas por bombardeio 
aéreo (aviões e helicóptero) de algum tipo de “arma química”, não explosiva, que 
causou óbitos entre os moradores, mas não afetou as edificações (malocas) ou a 
vegetação do entorno. Em alguns casos, logo após o bombardeio aéreo, ocorreram 
também investidas por forças terrestres, utilizando armas de fogo e instrumentos 
perfurocortantes. 

QUESITO 10. Em havendo relatos de mortes violentas a partir desse contato, em que local 
dentro da Terra Indígena Waimiri Atroari os corpos foram enterrados ou descartados?  

Os esclarecimentos sobre o tópico aqui suscitado já foram prestados nos 
Quesitos 8, 10 e 15 formulados pelo MPF, acima. 

QUESITO 11. Quais os cuidados e a apreensão dos Kinja em relação à vida e à morte?  

Os esclarecimentos sobre o tópico aqui suscitado já foram prestados no 
Quesito 15 formulado pelo MPF, acima. 

QUESITO 12. Como se processavam os rituais funerários dentro da tradição do grupo e como 
se pranteava seus mortos?  

Os esclarecimentos sobre o tópico aqui suscitado já foram prestados no 
Quesito 15 formulado pelo MPF, acima. 

QUESITO 13. As práticas rituais conferiam dignidade aos mortos na cultura Waimiri Atroari? 
Caso positivo, em que sentido?  

Os esclarecimentos sobre o tópico aqui suscitado já foram prestados no 
Quesito 15 formulado pelo MPF, acima. 

QUESITO 14. É possível analisar e pontuar quais os impactos culturais pela não celebração 
dos ritos funerários dos Kinja mortos e enterrados ou descartados pelas forças perpetradas 
pelo Estado?  

Os esclarecimentos sobre o tópico aqui suscitado já foram prestados no 
Quesito 15 formulado pelo MPF, acima. 
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QUESITO 15. Os cemitérios e locais sagrados do Povo Kinja chegaram a ser vilipendiados por 
parte de representantes do Estado Brasileiro ou terceiros por eles contratados? - Se 
afirmativo, em que locais e ocasiões aconteceram tais agressões?  

Os esclarecimentos sobre o tópico aqui suscitado já foram prestados no 
Quesito 9 formulado pelo MPF, acima. 

QUESITO 16. Onde ficavam exatamente, dentro da TIWA, os postos ocupados por não índios 
responsáveis pelas atividades da frente de atração? Qual a estratégia dessas localizações?  

A partir de 1912, o SPI instalou os primeiros postos de atração nos rios Jauaperi 
e Camanaú, no setor oeste do território indígena Waimiri-Atroari - à época, região de 
conflitos com seringueiros, castanheiros e pescadores. O primeiro posto, na foz do rio 
Maracacá, denominado Tauacuera, foi posteriormente transferido para Mahaua, na 
foz do rio Macucuaú, em virtude da presença de invasores nas vizinhanças (Monte, 
1992; Folhes, 2018). Em fevereiro de 1928, o posto Mahaua foi assaltado por Edgar 
Penha e praças da Força Pública. E em junho de 1931, num novo assalto ao posto, pelo 
mesmo Edgard Penha, acompanhado de 30 homens armados, quando o posto foi 
depredado e os funcionários foram presos e levados a Manaus. 

Em 1941, a Inspetoria Regional do SPI instalou um novo posto, desta feita na 
foz do rio Camanaú (posto Manoel Miranda) para “atrair os indios Uaimiris que 
habitam os vales dos rios Curuiaú e Camanaú, e mesmo os Atroaís, que têm seus clans 
nos afluentes dos rios Jauaperí e Alalaú e que não se distanciam muito daqueles rios” 
(Inspetoria do SPI no Amazonas e Acre, 1941). Em dezembro de 1942, por motivos 
ignorados, os Waimiris-Atroaris massacraram o encarregado e todos servidores e 
familiares que residiam no posto Camanaú. Em fevereiro de 1943, foi reinstalado o 
posto no Camanaú, adiante rebatizado “Irmãos Briglia”. Mas em 1946, num segundo 
ataque ao posto, morreram 25 funcionários e familiares, obrigando o SPI a suspender 
novamente as atividades na região (Pinto, 1967).  

Na década de 1960, nessa mesma região, tendo o SPI já retomado as 
atividades e reaberto o posto Camanaú em um novo local, pouco acima da foz, o 
futuro sertanista Gilberto Pinto iniciaria suas incursões pelo território Waimiri-Atroari. 
Entretanto, já então, o foco dos conflitos se transladava para os vales dos rios Abonari 
e Alalaú, a leste, em razão da retomada das obras de construção da estrada ligando 
Manaus a Boa Vista (também designada Manaus-Caracaraí), atravessando o território 
habitado pelos Waimiris-Atroaris. 

Para viabilizar o início das obras pelo DER-AM, a FUNAI autorizou o padre 
Giovanni Calleri, da Prelazia de Roraima, a organizar uma expedição preparatória - 
massacrada pelos Waimiris-Atroaris em outubro de 1968, no rio Abonari. Após este 
grave incidente, as obras da estrada só foram retomadas anos depois. Face à decisão 
governamental de construir a estrada pelo território indígena, coube à FUNAI a missão 
de apoiar e dar cobertura às turmas de topografia e de desmatamento, para evitar 
possíveis conflitos e/ou contatos prejudiciais. 

Sob a coordenação do sertanista Gilberto Pinto (exceto por esse breve 
interregno em 1968, quando deu lugar à malfadada expedição Calleri), as ações da 
FUNAI seriam direcionadas ao interior do território ocupado pelos grupos Waimiris-
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Atroaris. Entre 1966 e 1974, o sertanista realizou incursões terrestres e fluviais e 
sobrevoos, assim como a construção de novos postos de atração ao longo do eixo da 
futura estrada - “levando a bom têrmo uma aproximação, pacificação e integração 
daqueles belicosos Waimirís e Atroarís à comunidade brasileira”: 

“A região é muito vasta e os índios nômades, dificultando os trabalhos de 
contrôle, a fim de evitar que elementos que se ‘dizem civilizados’, penetrem na 
região e, como tem acontecido, espingardeiem os índios que, vingam-se nos 
primeiros ‘civilizados’ que encontram, por não saberem distinguir os bons e 
maus ‘civilizados’. 

De alguns anos a esta parte, esta administração [SPI/IR-1] vem se preocupando 
com a sorte dêsses índios (Waimirís e Atroarís), bem como, a própria sorte do 
pessoal que futuramente trabalhará na estrada que ligará Manaus a Caracaraí, 
no Território Federal de Roraima, que atravessará o território dos temíveis 
Waimirís, atingindo, entre outros pontos, a famosa cachoeira ‘Criminosa’, em 
cujas imediações estão fixadas as diversas tribos Waimirís e Atroarís que, 
certamente, investirão contra os que consideram invasores de seus domínios” 
(Pinto, 1967). 

Em dezembro de 1971, então, foi instalado o posto Alalaú, na foz do rio de 
mesmo nome, que entrou em operação em 1972 - com visitas frequentes dos 
Waimiris-Atroaris que habitavam as aldeias próximas. Em maio de 1972, o sertanista 
instalou o posto Abonari, na confluência do rio de mesmo nome com o rio Uatumã - 
na ocasião, deram-se os primeiros contatos com os Waimiris-Atroaris da região. E, em 
setembro de 1972, foi construído o subposto Alalaú (também denominado posto 
Alalaú II), onde o trajeto da estrada cruzaria o rio Alalaú, nas imediações onde hoje se 
encontra o NAWA. 

Quanto à estratégia da FUNAI, o sertanista assim resumiu as justificativas para 
a instalação do subposto Abonari (ou posto Abonari II), pouco acima do local onde 
estava sendo construída a ponte sobre o rio Abonari, em agosto de 1973: 

“Neste local [onde instalavam o posto Abonari II], os índios que baixarem [o rio 
Abonari] em ubás terão um primeiro contato com o pessoal da FUNAI; assim, 
estaremos dando cobertura ao pessoal que trabalha na construção da ponte, 
evitando que os índios tenham contato direto com os mesmos, pois tôdas as 
vêzes que os índios chegarem alí, serão acompanhados pelo nosso pessoal na 
baixada até ao P.I.A. Sto. Antônio do Abonari para fazerem suas trocas. 
Devemos determinar ao pessoal da construção da ponte algumas normas que 
recomendo sejam as seguintes: 1 - Não permitir fazerem nenhuma troca com os 
índios; 2 - Não passarem além do sub-posto, nem em caçadas; 3 - Comunicar-
nos quando, porventura, aparecer algum elemento estranho aos seus quadros 
de serviços; e 4 - Evitar a presença de elemento feminino, mesmo quando 
familiares, no local da construção” (Pinto, 1973a). 

Em fins de 1973, assim, a Frente de Atração Waimiri-Atroari (FAWA) contava 
com 22 servidores, em três postos e dois subpostos, para fiscalizar e controlar o 
acesso de estranhos ao território indígena: posto Camanaú, no rio Camanaú; posto 
Abonari I, na confluência do rio Uatumã com o igarapé Sto. Antônio do Abonari, posto 
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Alalaú I, perto da foz do rio Alalaú; subposto Abonari (posto Abonari II), no igarapé 
Sto. Antônio do Abonari; e subposto Alalaú (posto Alalaú II), no rio Alalaú, situado no 
local onde a estrada cruzava o rio Alalaú (atual NAWA).  Os parcos recursos e a equipe 
diminuta, no entanto, limitavam severamente o alcance do apoio e da cobertura que a 
FUNAI devia prestar aos que trabalhavam na construção da estrada, assim como a 
própria segurança de seus servidores: 

- em janeiro de 1973, os Waimiris-Atroaris atacaram o posto Alalaú II, com três 
servidores mortos (sobrevivente, Luiz Humberto Apolinário Duarte) e a destruição das 
instalações; 

- em outubro de 1974, um duplo ataque contra uma turma de servidores que 
subia o rio Alalaú e, logo após, contra o posto Alalaú II, com seis servidores mortos no 
total (sobreviventes, Adão Vasconcelos e Esmeraldo Miguel Neto); 

- em novembro do mesmo ano, um ataque a um acampamento do empreiteiro 
André Nunes, no quilômetro 297 da estrada BR-174, com três trabalhadores mortos; 

- e, em fins de dezembro daquele ano, o ataque ao posto Abonari II, quando 
morreram o sertanista Gilberto Pinto e mais três membros da equipe (sobrevivente, 
Ivan Lima Ferreira). 

 Entre 1975 e 1977, na fase final das obras da estrada, a FUNAI adotaria 
medidas estritas de segurança, reforçando as instalações dos postos e aumentando o 
quadro de pessoal. Para isso, três novos postos foram instalados ao longo da estrada - 
Terraplanagem, Taquari e Jundiá -, em torno dos quais os Waimiris-Atroaris, 
paulatinamente, vieram a se concentrar.  

 

 
Fig. 29: Postos da FUNAI no território Waimiri-Atroari (FUNAI, 1981) 
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QUESITO 17. Como a memória coletiva dos Kinja narra o episódio das áreas e aldeias que 
foram bombardeadas?  

Os esclarecimentos sobre o tópico aqui suscitado já foram prestados no 
Quesito 10 formulado pelo MPF, acima. 

QUESITO 18. Diga o perito quais as sequelas e impactos deixados para as gerações que 
vieram após, especificamente, esse o período de violência e quase extermínio dos Waimiri 
Atroari?  

Os esclarecimentos sobre o tópico aqui suscitado já foram prestados nos 
Quesitos 14 e 21 formulados pelo MPF, acima. 

QUESITO 19. Como o perito pode analisar os massacres cometidos no passado e os danos 
permanentes em todas as dimensões culturais dos Kinja?  

Os esclarecimentos sobre o tópico aqui suscitado já foram prestados nos 
Quesitos 14 e 16 formulados pelo MPF, acima. 

QUESITO 20. É possível ao perito elaborar uma análise do crime de genocídio perpetrado 
contra os Waimiri Atroari, assim como as tentativas de destruição dos traços remanescentes 
de sua cultura? Em caso positivo, qual essa análise? 

Os esclarecimentos sobre o tópico aqui suscitado já foram prestados nos 
Quesitos 21.1 e 21.2 formulados pelo MPF, acima. 
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QUESITOS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI) 

QUESITO 1. Que memória e perspectiva têm os Kinja a respeito do território que ocupavam 
antes do processo de construção da BR-174, das áreas e ambientes em que habitavam e 
produziam, ou que detêm para eles importância simbólica? 

Os esclarecimentos sobre os tópicos aqui suscitados já foram prestados nos 
Quesitos 3, 3.2, 9.1, 9.2 e 9.3 formulados pelo MPF, acima. 

QUESITO 2. Descreva, sob a perspectiva dos Kinja, o amplo processo de esbulho territorial 
sofrido por eles, mormente nas décadas de 1960 a 1980. 

Os esclarecimentos sobre o tópico aqui suscitado já foram prestados nos 
Quesitos 6, 6.1, 6.2, 7, 18, 18.1 e 18.2 formulados pelo MPF, acima. 

QUESITO 3. Como os Kinja compreendem e avaliam, a partir de suas memórias e vivências, o 
processo de implantação da BR-174 e de outros projetos em seu território tradicional (como 
a Usina de Balbina e a Mina de Pitinga), bem como a correlata “pacificação” a cargo da 
Funai e a posterior abordagem militar? Quais foram seus impactos para os Kinja quanto à 
organização social e reprodução física e cultural? 

Os esclarecimentos sobre os tópicos aqui suscitados já foram prestados em 
diversas respostas acima, a saber: 

- sobre a implantação da BR-174, da mineração em Pitinga e da UHE Balbina: os 
Quesitos 5 e 18 formulados pelo MPF; 

 - sobre o processo de “pacificação”, no qual intervieram a FUNAI e o Exército: 
os Quesitos 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6, 6.1, 19, 20 e 21.2 formulados pelo MPF; 

 - sobre os impactos demográficos, no modo de vida e na cultura: os Quesitos 7, 
8, 10, 16 e 17 formulados pelo MPF. 
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QUESITOS DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE 
TRANSPORTES (DNIT) 

QUESITO 1. O DNIT teve alguma participação no evento na época da construção da rodovia 
BR-174/AM? 

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) é a 
autarquia federal, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, que sucedeu ao 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), subordinado ao então 
Ministério dos Transportes. A Lei 10.233, de 5 de junho de 2001, que dispôs sobre a 
reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, extinguiu o DNER e instituiu em 
seu lugar a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o DNIT, ficando este 
último responsável pelas rodovias federais sob administração da União.  

O DNER surgiu em 1937 pela transformação da Comissão de Estradas de 
Rodagem Federais. Cabia-lhe o plano geral de estradas de rodagem nacionais, a 
execução e/ou fiscalização das obras e melhoramentos das estradas de rodagem, 
assim como o policiamento das estradas e pontes. De forma análoga, são objetivos do 
DNIT implementar, em sua esfera de atuação, a política de infraestrutura do Sistema 
Federal de Viação, compreendendo sua operação, manutenção, restauração ou 
reposição, adequação de capacidade e ampliação, mediante construção de novas vias 
e terminais. 

De modo que, nas décadas de 1960 e 1970, competia ao DNER a construção da 
estrada BR-174, no trecho que ligaria a capital do Amazonas à Venezuela, já previsto 
no Plano Nacional de Viação. Para isto, o DNER, de início, transferiu a sua execução 
para o Departamento Estadual de Rodagens (DER-AM). Dado que a estrada projetada 
atravessaria por mais de cem quilômetros o território dos Waimiris-Atroaris, o DER-
AM procurou a Prelazia de Roraima, na pessoa do padre Giovanni Calleri, mediante 
autorização concedida pela FUNAI, para a sua “pacificação”. Contudo, em outubro 
1968 a expedição Calleri, acampada ao lado de uma maloca no rio Abonari, foi 
massacrada pelos Waimiris-Atroaris. 

Após este grave incidente, as obras da estrada só foram retomadas anos 
depois, pelo 6º Batalhão de Engenharia de Construção (Figueiredo et alii, 2014). A 
participação dos militares efetivou-se mediante convênios de delegação entre o DNER 
e o Ministério do Exército, respectivamente em 02/04/1969 e 26/02/1970, 
incumbindo-se o 6º BEC de toda a extensão, iniciando em Manaus, passando por 
Caracaraí e Boa Vista até à fronteira com a Venezuela (Figueiredo et alii, 2014). Para os 
serviços de desmatamento, o 6º BEC contratou o empreiteiro André Moreira Nunes. 

Em resumo, de acordo com Monteiro & Laroque (2018), o Ministério dos 
Transportes participou com apoio financeiro, o DNER com planejamento e controle 
técnico e administrativo, o Comando Militar da Amazônia garantiu a segurança e, por 
fim, o Exército Brasileiro com o 6º Batalhão de Engenharia de Construção executou as 
obras da rodovia BR-174. 
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QUESITO 2. O DNIT era responsável pela execução das obras de construção da rodovia BR-
174/AM? Caso contrário, quem era? 

 Como esclareci no Quesito anterior, o DNIT é a sucessora do DNER. Esta 
autarquia interveio diretamente na decisão de construir a BR-174, assim como no 
planejamento técnico e operacional das obras. Para este fim, estabeleceu convênios 
com o Ministério do Exército, datados de 02/04/1969 e 26/02/1970, que atribuiu ao 
6º Batalhão de Engenharia de Construção a execução operacional das obras. 

QUESITO 3. Quais os órgãos envolvidos no suposto conflito com os indígenas à época? 

De acordo com as informações trazidas em resposta a diversos Quesitos acima, 
estiveram diretamente envolvidos nos conflitos com os Waimiris-Atroaris, à época da 
construção da BR-174, a FUNAI e o Comando Militar da Amazônia, com suas unidades 
subordinadas - o 2º Grupamento de Engenharia de Construção (GEC), o 6º Batalhão de 
Engenharia de Construção (BEC) e o 1º Batalhão de Infantaria da Selva (BIS). 

QUESITO 4. Quais foram os povos indígenas supostamente agredidos quando da construção 
da rodovia? 

 O povo Waimiri-Atroari, autodenominado Kinja, conforme apresentado na 
Introdução deste laudo. Povo de língua caribe da Amazônia Ocidental, os Waimiris-
Atroaris habitam a região dos afluentes da margem esquerda do baixo rio Negro (os 
vales dos rios Jauaperi, Alalaú, Camanaú e Curiaú) e do rio Amazonas (os vales dos rios 
Uatumã e Abonari), entre os estados do Amazonas e Roraima (Silva, 2009). Notícias 
sobre os ancestrais dos Waimiris-Atroaris remontam, praticamente, aos primórdios da 
colonização portuguesa na Amazônia (Monte, 1992). 

QUESITO 5. Quais foram os prejuízos culturais, ambientais e sociais causados aos povos 
indígenas durante a construção da rodovia? E quem dera causa? 

Os esclarecimentos sobre os tópicos aqui suscitados já foram prestados nos 
Quesitos 7, 8, 9.2, 9.3, 10, 14, 16 e 17 formulados pelo MPF, acima. 

QUESITO 6. Quais os benefícios trazidos pela construção da rodovia BR-174/AM aos povos 
indígenas e à sociedade de um modo geral? 

A estrada BR 174 propiciou a ligação via terrestre entre Roraima e a capital do 
Amazonas e, subsequentemente, aos países limítrofes, Venezuela e Guiana. 
Possibilitou, outrossim, a migração e a ocupação agropecuária ao longo do eixo da 
estrada (Rodrigues & Pinheiro, 2011).  

Até então, o transporte era realizado por via aérea e fluvial. A navegação pelo 
rio Branco, todavia, interrompia-se nos meses de vazante, o que dificultava o fluxo de 
pessoas e mercadorias (Souza, 1977): 

“Com a abertura da Rodovia BR 174, houve uma mudança brusca na paisagem 
amazônica e na vida dos habitantes locais, pois o trecho da BR 174 que liga 
Manaus/AM a Caracaraí/RR durou aproximadamente 7 anos para ser 
concluído. A tão esperada Rodovia que ligaria Roraima ao restante do Brasil, 
encurtaria as distâncias e facilitaria a fixação de novos moradores, no entanto, 
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trouxe também uma série de problemas com os habitantes locais, os Waimiri- 
Atroari” (Monteiro & Laroque, 2018). 

Na opinião dos Waimiris-Atroaris, por sua vez, a construção da estrada BR-174 
não lhes trouxe qualquer benefício, ao contrário: 

“Naquele tempo antigo, a destruição e a passagem da estrada dentro da terra 
dos Kinja não foi indenizado; os Kinja não ganharam nada com isso. Ao 
contrário, só causou sofrimento, perseguição e doença contagiosa (...). Não 
gostamos daquele desmatamento que a estrada causava, tínhamos raiva da 
tropa do Exército armado” (História da construção da estrada, de Dawna Elzo e 
Wanaby Raimundo, 2017, tradução de Orlando Iarymaky; texto conferido e 
revisado por ocasião da vistoria pericial, NAWA, 22/08/2022). 

Sobre os impactos demográficos, no modo de vida e na cultura dos Waimiris-
Atroaris, estes esclarecimentos já foram prestados nos Quesitos 7, 8, 16 e 17 
formulados pelo MPF. 

QUESITO 7. O DNIT praticou algum ato de violência à comunidade indígena Waimiri 
Atroari? 

Conforme já esclareci no Quesito 1 formulado pelo DNIT, competia ao DNER a 
construção da estrada BR-174, no trecho que ligaria a capital do Amazonas à 
Venezuela. Para este fim, DNER delegou sua execução ao 6º BEC, mediante os 
convênios entre a autarquia e o Ministério do Exército, respectivamente em 
02/04/1969 e 26/02/1970. 

Desde as tratativas iniciais entre DNER e o DER-AM, e depois com o Ministério 
do Exército, a estrada que ligaria Manaus a Boa Vista foi anunciada como uma decisão 
governamental “irreversível”, à revelia dos Waimiris-Atroaris. De modo que, os 
ataques às aldeias, os assassinatos, as epidemias, os abusos e assédios, o 
confinamento e o regime de trabalho forçado nos postos da FUNAI, já fartamente 
relatados nos Quesitos anteriores formulados pelo MPF, entre outros fatos conexos, 
resultaram deste propósito “irreversível” do Estado brasileiro (e, portanto, também do 
DNER) de invadir o território ancestral dos Waimiris-Atroaris e ali construir a estrada 
BR-174. 

QUESITO 8. Exatamente em que parte da rodovia BR-174/AM ocorreram o suposto conflito? 

Os esclarecimentos sobre o tópico aqui suscitado já foram prestados no 
Quesito 10 formulado pelo MPF, acima. 

QUESITO 9. Qual foi a data do suposto conflito? 

Os esclarecimentos sobre o tópico aqui suscitado já foram prestados no 
Quesito 10 formulado pelo MPF, acima. 

 



204 

 

QUESITOS DA UNIÃO FEDERAL 

QUESITO A-1. De acordo com o processo de pertencimento e as narrativas dos indígenas 
mais idosos, aponte como se desenvolvia a rotina dos Waimiri-Atroari logo antes da 
construção da rodovia BR-174. Se possível, especificando as atividades cotidianas e rituais 
que eram realizadas naquela época, assim como o tipo de relação que as diferentes aldeias 
Waimiri-Atroari estabeleciam entre si e com os não indígenas. 

Os esclarecimentos sobre os tópicos aqui suscitados já foram prestados nos 
Quesitos 2, 3, 4.1, 4.2 e 15 formulados pelo MPF, acima. 

QUESITO A-2. Segundo as narrativas indígenas e as fontes documentais, seria possível 
delimitar o qual perímetro do território ocupado e utilizado pelos Waimiri-Atroari logo 
antes do início das obras da BR-174? 

Os esclarecimentos sobre o tópico aqui suscitado já foram prestados no 
Quesito 3 formulado pelo MPF, acima. 

QUESITO A-3. Levando-se em conta o modo de organização social dos Waimiri-Atroari e de 
suas narrativas sobre a quantidade e composição das aldeias logo antes da construção da 
BR-174, seria possível contabilizar aproximadamente a população dos Waimiri-Atroari nos 
primeiros anos da década de 1970? 

Os esclarecimentos sobre o tópico aqui suscitado já foram prestados no 
Quesito 3.4 formulado pelo MPF, acima. 

QUESITO A-4. Descreva como os indígenas Waimiri-Atroari que testemunharam a 
construção da BR-174, observavam a relação estabelecida entre o seu povo e os integrantes 
do Exército Brasileiro na ocasião da construção da rodovia BR-174? 

Os esclarecimentos sobre o tópico aqui suscitado já foram prestados nos 
Quesitos 5.4 e 6.1 formulados pelo MPF, acima. 

QUESITO A-5. Qual posicionamento foi utilizado pelos Waimiri-Atroari perante, a presença 
de indivíduos (soldados do Exército Brasileiro e agentes da Fundação Nacional do Índio - 
FUNAI), que passaram a coabitar determinados locais que outrora eram utilizados pelos 
Waimiri-Atroari? 

Os esclarecimentos sobre o tópico aqui suscitado já foram prestados nos 
Quesitos 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6 e 6.2 formulados pelo MPF, acima. 

QUESITO A-6. Descreva quais eram as diretrizes das lideranças militares no tocante a um 
eventual contato com os Waimiri-Atroari? 

Os esclarecimentos sobre o tópico aqui suscitado já foram prestados no 
Quesito 13 formulado pelo MPF, acima. 

QUESITO A-7. Segundo o que consta nos autos o sertanista Sebastião Amâncio da Costa, 
afirma precisamente, que os caciques Mário Parwe e Viana, seu irmão, nunca relataram 
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qualquer morte dos Waimiri-Atroari por parte do Exército. Qual seria o posicionamento 
perante esta afirmação? 

 Os bombardeios aéreos e demais ações ofensivas, realizadas pelas unidades 
militares, foram extensamente reportados pelos participantes da vistoria pericial, e 
estão consignados nos Quesitos  5.4, 6.1, 6.2, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 10 e 13 formulados pelo 
MPF, acima. Com teor semelhante, relatos das investidas das forças armadas contra os 
Waimiris-Atroaris, durante a construção da BR-174, foram registrados por 
pesquisadores e indigenistas que, de maneira mais ou menos prolongada, estiveram 
com os Waimiris-Atroaris na década de 1980.  

Quando de sua pesquisa de campo entre 1982 e 1985, o antropólogo Stephen 
Baines (1991) arrolou inúmeras conversas e falas de servidores da FUNAI e de 
Waimiris-Atroaris acerca de conflitos armados e epidemias que lá ocorreram na 
década de 1970. Da mesma maneira, o antropólogo Marcio Ferreira da Silva: 
“Depoimentos dos Waimiri-Atroari com quem convivi dez anos depois [em 1987] são 
reveladores de métodos que incluíram não apenas a demonstração de força, mas ainda 
emprego efetivo de armas de fogo em muitas ocasiões” (Silva, 2009, p. 46). Uma das 
comunidades locais do aglomerado do Alalaú, informaram eles, havia sido “dizimada 
em um dos confrontos com as forças de pacificação durante a construção da BR-174”; 
dentre os sobreviventes, quatro irmãos - os irmãos Kayna Arabyry, Fernando 
Tykwehna e Jeremias Kapetuwa e a irmã Danja Brasilina -, foram abrigados ainda 
crianças por Wanakita Abytxe, “dono da casa” de um grupo local no baixo rio Curiau 
(Silva, 2009). 

Quando lecionavam na aldeia Iawara, em 1985 e 1986, o casal de indigenistas 
Egydio Schwade e Doroty Müller colecionou um conjunto expressivo de desenhos e 
narrativas, nos quais sobressai o tema da violência que os “brancos” haviam 
promovido uma década antes: 

“No processo desencadeado, surgiram assim, primeiro os desenhos, depois, as 
letras, as palavras, as pequenas frases e, finalmente, em menos de um ano, os 
textos. Com apenas duas horas de aula diária, os Kiña, em pouco tempo, 
começaram a produzir os seus primeiros textos de histórias que, 
invariavalmente, provocavam longas discussões sobre a forma e o conteúdo das 
mensagens. Eram como buracos de fechadura que permitiam o acesso às 
lendas, aos dramas e tragédias vividos, ao vasto mundo do cotidiano. Eles 
falam, por exemplo, de seus mortos e de suas experiências vividas no interior da 
mata. Falam das malocas de seus parentes varridas do mapa pela violência dos 
‘kamña’, os civilizados invasores. Falam de acidentes geográficos e pessoas. 

(...). Eles desejam saber constantemente a razão pela qual os civilizados os 
mataram em grande quantidade. Às vezes, desenham toda uma cena ocorrida 
numa maloca, sobre a qual um avião ou helicóptero voa, e na única frase que 
colocam no papel se destaca quase sempre a palavra ‘apiyemikï’ (por quê)” 
(Schwade & Müller, 1989, p. 145-146). 

Uma amostra dos desenhos e os comentários dos alunos Waimiris-Atroaris, 
reproduzidos no relatório do Comitê Estadual da Verdade do Amazonas (2012; v. 
Schwade & Reis, 2014), foram ajuntados aos Autos (Anexo 21 da petição inicial do 
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MPF). Não obstante eventuais lacunas e ligeiras incorreções ortográficas, os relatos 
dos ataques e as listas de pessoas mortas que o casal de indigenistas Egydio Schwade 
e Doroty Müller obteve, quando lecionava na escola da aldeia Iawara, vem corroborar 
o quadro exposto no Quesito 10, formulado pelo MPF, a partir das narrativas 
fornecidas pelos participantes da vistoria pericial.  

Entrevistados no primeiro episódio do documentário “Amazônia Adentro”, 
produzido e dirigido pelos jornalistas Edilson Martins e Bruno Martins e veiculado pela 
TV Brasil em 19/09/2011 (vídeo: Martins, 2011), Mário Parwe e Wame Viana, que 
foram citados neste Quesito, denunciaram a participação danosa da FUNAI e do 
Exército, quando da construção da BR-174, nos seguintes termos:  

Mário Parwe: Antes dessa BR foi muito violento. Naquela época; subia 
seringueiro, garimpeiro, castanheiro e tartarugueiro que atacavam nossos 
parentes, nossos pais. Morria muito. Quando chegou essa BR piorou mais. Aí 
que morreu uma aldeia aqui na estrada. Impacto foi muito grande. Essa BR veio 
com muita força, com doença, com sarampo, com malária. Diminuiu nossa 
população. 

Edilson Martins: Quem mais matou índio na época da BR? 

Mário Parwe: Nós acreditamos que era pessoal do Exército (...). O português era 
muito difícil naquela época, pra se comunicar. Por isso que a gente confundia 
muito com inimigo ou amigo. Pra nós era geral. Por isso que meus pais, meus 
bisavôs atacavam, junto com FUNAI, junto com Exército, junto com posseiro, 
junto com garimpeiro, com seringueiro. Assim que duvidava, não tem como 
você acreditar, porque você não conhece. Por isso que nós botávamos junto. E 
atacava assim mesmo. Pronto! 

Wamé Viana: Foi assim, tipo bomba, lá na aldeia. Índio que estava na aldeia 
não escapou ninguém. Ele veio no avião, e de repente esquentou tudinho. Aí 
morreu muito índio Waimiri-Atroari (...). Foi muita maldade na construção da 
BR-174. Veio muita gente, pessoal armado, casa do Exército. Isso eu já vi! Me 
lembro bem, tinha um avião assim, cor de folha, alguma coisa por baixo. Só 
isso. Passou isso aí, morria rapidinho a pessoa. Isso aí que nós vimos!” 

 Com a mesma veemência, Mario Parwe dirigiu-se à conselheira da Comissão 
Nacional da Verdade, Maria Rita Kehl, quando da reunião no NAWA, em 05/07/2013: 

“Isso pra nós é verdade: a chegada do Exército na terra Waimiri-Atroari. É 
verdade! Alguém vai punir? É o que ele quer perguntar.” 

 Os relatos e depoimentos acima referidos, por conseguinte, mostram-se 
convergentes no que diz respeito às operações militares (bombardeios aéreos, 
ataques terrestres, assassinatos etc.) que foram levadas a cabo contra os Waimiris-
Atroaris, durante a construção da estrada BR-174. 

Já a documentação coligida no decorrer da perícia, embora abrangente e 
substanciosa, ao contrário, pouco diz sobre os movimentos e as atividades das 
unidades militares na construção da BR-174, um dos tópicos de maior controvérsia na 
presente Ação Civil Pública. Decerto, seriam de extrema valia, para complementar os 
esclarecimentos suscitados no presente Quesito, os registros rotineiros e os relatórios 
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que foram produzidos pelo Comando Militar da Amazônia e suas unidades 
subordinadas, como o 2º Grupamento de Engenharia de Construção (GEC), o 6º 
Batalhão de Engenharia de Construção (BEC) e o 1º Batalhão de Infantaria da Selva 
(BIS), acerca das medidas preventivas e/ou ofensivas e demais providências adotadas 
diante das dificuldades interpostas pelos Waimiris-Atroaris à construção da estrada 
que atravessou os seus territórios. 

Conquanto as solicitações que a Procuradoria da República no Amazonas 
endereçou aos órgãos militares, no âmbito do Inquérito Civil Público 
1.13.000.001356/2012-07, os documentos enviados em resposta mostram-se pouco 
esclarecedores - uma carta do general Gentil Nogueira Paes, uns poucos ofícios e 
algumas dezenas de páginas dos Boletins Internos. A existência de registros mais 
substantivos e em maior escala sobre a movimentação e as atividades militares face 
aos “problemas indígenas” durante a construção da rodovia BR-174, oriundos do 
Comando Militar da Amazônia e das unidades a ele subordinadas, entretanto, pode 
ser atestada com base nas seguintes citações: 

- o Boletim Interno 248 do 2º Grupamento de Engenharia de Construção, 
publicado em 20/12/1974, informa que o major engenheiro José Ary Lacombe, que 
exerceu as funções de chefe da segunda e da terceira Seções do 2º GEC durante o 
segundo semestre de 1974, desempenhava o “encargo suplementar de 
assessoramento ao Comando dos problemas indígenas”, atuando de modo eficiente 
para “informar, como também de auxiliar nas decisões do Comando nos inúmeros 
atritos e massacres com que o Gpt [Grupamento] teve de enfrentar em relação aos 
índios Waimiris-Atroaris na região onde a BR 174 atravessa aquela área-reserva 
indígena”; 

- no mesmo sentido, o tenente-coronel engenheiro João Tarcizio Cartaxo 
Arruda, no comando do 6º BEC de abril de 1974 a maio de 1976, também se defrontou 
“com o problema surgido na frente Sul da mesma rodovia [a BR-174 em construção] 
com 3 ataques indígenas, o que veio reduzir o ritmo de trabalho naquela ligação”; de 
acordo com o Boletim Interno 103 do 2º Grupamento de Engenharia de Construção, 
publicado em 28/05/1976, ele “rearticulou o dispositivo e os meios do seu Batalhão, 
organizou a segurança preventiva, face à ação indígena, incentivou a manutenção de 
seus equipamentos e viaturas”; ademais, acrescenta o texto do Boletim Interno, o 
tenente-coronel Arruda “contribuiu de maneira decisiva e eficiente nas missões de 
segurança interna e externa atribuídas ao Batalhão, como também participou com real 
eficiência na manobra realizada pelo CMA [Comando Militar da Amazônia] em 1975 na 
região do Abonari” (grifos meus); 

- a “manobra” acima referida, ao que tudo indica, foi motivada pelo ataque dos 
Waimiris-Atroaris ao posto Abonari em fins de dezembro de 1974, no qual morreram 
o sertanista Gilberto Pinto e outros servidores da FUNAI; enquanto os corpos eram 
resgatados e levados a Manaus, o sobrevivente Ivan Lima Ferreira foi conduzido à 
sede do 6º Batalhão de Engenharia de Construção em Boa Vista (RR), onde prestou 
depoimento; logo em seguida, patrulhas do BEC realizaram um “reconhecimento da 
área dos rios Abonari e Alalaú” (Estado de São Paulo, edições de 31/12/1974, 
20/02/1975 e 17/08/1975); 
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- por último, o formulário anexo à Informação 023/2017 (NUP 00481.027541/2017-
76), do Comando Militar da Amazônia, que confirma a realização ao longo do ano de 
1975 de operações militares de “instrução” na área da BR-174, a cargo do 1º Batalhão 
de Infantaria da Selva, a título de “defesa do eixo da estrada”, ajuntado aos Autos pela 
Advocacia Geral da União em 28/09/2017. 

Por fim, diante da divergência que se observa entre o que disse o sertanista 
Sebastião Amâncio da Costa ao Ministério Público (Anexo 13/3 da petição inicial), 
sobre “qualquer morte por parte da Frente e do Exército”, e as reiteradas 
manifestações de Mario Parwe e Viana Wamé, inclusive por ocasião da vistoria 
pericial, não haveria outra solução que proceder a uma acareação entre eles. Contudo, 
tal procedimento técnico de investigação excede a competência do perito judicial, 
além de desbordar do campo disciplinar da Antropologia. 

QUESITO A-8. Como se processavam os ataques realizados pelos Waimiri-Atroari e se estes 
confrontos alteraram a vida cotidiana nas aldeias ou eram embates de oportunidade? 

Os esclarecimentos sobre os tópicos aqui suscitados já foram prestados nos 
Quesito 5.1, 6, 6.2 e 7 formulados pelo MPF, acima. 

QUESITO A-9. Descreva se ocorreram e quais foram os impactos objetivos e subjetivos dos 
embates entre os Waimiri-Atroari e os integrantes do Exército Brasileiro? 

Os esclarecimentos sobre os tópicos aqui suscitados já foram prestados nos 
Quesitos 7, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10, 14, 16 e 17 formulados pelo MPF, acima. 

QUESITO A-10. Existe alguma evidência ou comprovação física deste massacre em massa? 
Qual a localização das possíveis valas comuns onde teriam sido depositados os corpos dos 
Waimiri-Atroari? 

Os esclarecimentos sobre os tópicos aqui suscitados já foram prestados nos 
Quesitos 8, 9, 10 e 15 formulados pelo MPF, acima. 

QUESITO A-11. Como os Waimiri-Atroari avaliam a execução das atividades desempenhadas 
pelos funcionários da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e do Exército Brasileiro no 
desempenho de suas atividades durante a construção da BR-174? 

Os esclarecimentos sobre os tópicos aqui suscitados já foram prestados nos 
Quesitos 5, 5.1, 5.2, 5.4 e 6.1 formulados pelo MPF, acima. 

QUESITO A-12. Segundo os autos o sertanista Amâncio afirmara que existia uma 
determinação no sentido de que todo o trabalho desenvolvido pelo Exército Brasileiro 
deveria ter o acompanhamento da FUNAI. Qual o posicionamento segundo tal afirmação? 

Os esclarecimentos sobre o tópico aqui suscitado já foram prestados no 
Quesito 12 formulado pelo MPF, acima. 



209 

 

QUESITO A-13. A partir dos relatos dos Waimiri-Atroari, é possível relacionar se houve 
diferentes modelos de atuação do Estado brasileiro em relação aos Waimiri-Atroari ao 
longo da construção da BR-174? Descreva como se processaram tais modelos de atuação e 
como estes se caracterizaram? 

Os esclarecimentos sobre o tópico aqui suscitado já foram prestados no 
Quesitos 19 formulado pelo MPF, acima. 

QUESITO A-14. Em 01.01.2019, do corrente ano, foi editada a Medida Provisória (MP) no. 
870, na qual, entre outros itens outorga as competências administrativas de demarcação, 
delimitação, reconhecimento e identificação e titulação das terras indígenas, que antes 
eram atribuições da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), para o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (art. 21, XIV c/c § 2). Do supracitado, qual o posicionamento dos 
Waimiri-Atroari frente a MP no. 870? 

Os esclarecimentos sobre o tópico aqui suscitado já foram prestados no 
Quesito 26 formulado pelo MPF, acima. 

QUESITO B-1. Houve algum recenseamento, realmente técnico, da população Waimiri-
Atroari (WA), desde o sobrevoo do Padre João Calleri, em 1968, que apontava para 3.000 
indivíduos, ou do sobrevoo dos sertanistas José Porfírio Fontenele de Carvalho e Gilberto 
Pinto Figueiredo Costa, em 1971, que avaliavam em 1.500 o número de WA, ao multiplicar 
as 15 malocas avistadas por 100, do Gilberto Pinto Figueiredo Costa, em 1973, que os 
estimava de 600 a 1.000 e da FUNAI, em 02.07.1974, em 1.200? 

Os esclarecimentos sobre os tópicos aqui suscitados já foram prestados nos 
Quesitos 3.4 e 3.5 formulados pelo MPF, acima. Para um breve resumo, vejamos: 

Os dados estatísticos sobre a população Waimiri-Atroari desses tempos 
passados, para Baines (1991, p. 74), são “variáveis e contraditórios”, e revelam “mais 
sobre os interesses das fontes do que o montante da população indígena”: entre 
outros, Barbosa Rodrigues (1885), 2.000 indígenas no vale do rio Jauaperi; Hübner & 
Koch-Grunberg, (1907), 6.000; Grubb (1927), “provavelmente” 1.000; o inspetor do SPI 
Bento Lemos (1925), 162 vivendo sob a “proteção” do posto Jauaperi; ainda o inspetor 
Bento Lemos (1932), 700 no rio Alalaú; e o inspetor Carlos Chauvin (1942), “mil e 
quinhentos índios” no rio Camanaú e “outro tanto” nos rios Alalaú e Branquinho. 

 Para o ano de 1972, na relação administrativa dos postos indígenas em 
funcionamento elaborada por Rubens Cruz Oliveira (1972) do DGPC/FUNAI, consta 
que os Waimiri-Atroari alcançariam “3.000 em toda a área”, dos quais cerca de um 
terço já em contato com os servidores do órgão nos postos Alalaú, Camanaú e 
Abonari. 

Por sua vez, o sertanista Gilberto Pinto (1973d), no relatório que apresentou à 
direção da FUNAI sobre as atividades desenvolvidas pela Frente de Atração, estimou 
“de 600 a 1.000 o número de índios”, advertindo não possuir dados exatos pois ainda 
não estivera nas “malocas centrais”. A respeito das aldeias que visitou entre 1966 e 
1974, o sertanista observou: em outubro de 1969, “70 a 80 índios” na maloca do 
“maioral” Maruaga, no rio Camanaú (Pinto, 1969c); em março de 1971, “45 índios” na 
maloca do capitão Cândido, também no rio Camanaú (Pinto, 1971a); em agosto de 
1972, 60 moradores, entre adultos e crianças, na maloca do capitão Pedro, no rio 
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Abonari (Pinto, 1972a); e, em setembro de 1972, “300 ou 350 índios” entre anfitriões 
e convidados de vários grupos locais, reunidos para uma festa na maloca do rio 
Pretinho, afluente do rio Alalaú.  

E, em julho de 1974, o então sub-coordenador da COAMA/FUNAI José Porfírio 
Carvalho, no ofício ao comandante do 6º BEC, calculou “na área compreendida entre 
os rios Sto. Antônio do Abonari, Jauaperi e seus afluentes da margem esquerda (rio 
Alalaú e Branquinho) e rio Uatumã” uma população de 1.200 indivíduos, “ainda em 
estado primitivo e arredios com contatos isolados” (Carvalho, 1974). Noutra 
oportunidade, o indigenista sustentou que, no início da década de 1970, “a FUNAI 
estimava a população entre Waimiri e Atoari em cerca de 1.500 indivíduos” (Carvalho, 
1986). 

O primeiro recenseamento rigoroso da população Waimiri-Atroari foi realizado 
pelo antropólogo Stephen Baines, com base em dados coletados entre 1982 e 1983. 
Para isso, ele visitou todos os postos e aldeias (Terraplanagem ou Yawara, Xeri, 
Taquari, Tapypyna, Abonari, alto Alalaú, foz do Alalaú, Camanaú, Maré e Curiaú), e 
elaborou um cadastro de todos os indivíduos, com nome, fotografia, sexo, idade 
aproximada e filiação, além de nascimentos e óbitos (Baines, 1982; 1983). Então, a 
população Waimiri-Atroari estava reduzida a 332 indivíduos (Baines, 1991, p. 70), com 
164 homens e 168 mulheres, quase inteiramente concentrada nas imediações dos 
postos da FUNAI. Em termos de faixa etária, 116 indivíduos tinham 20 anos ou mais e 
216 indivíduos menos de 20 anos. 

Em maio de 1986, para fins do levantamento dos impactos do represamento 
do rio Uatumã pela UHE Balbina, a FUNAI elaborou um novo censo da população, 
quando contabilizou 374 indivíduos, dos quais 151 Atroaris e 223 Waimiris (Carvalho, 
1986, p. 4): aldeia do posto Alalaú: 74 Atroaris; aldeia do posto Terraplanagem: 29 
Atroaris; aldeia Xeri: 48 Atroaris; aldeia no posto Taquari: 59 Waimiris; aldeia 
Tapupunã: 37 Waimiris; e aldeias dos postos Camanaú e Curiaú: 127 Waimiris. 

Já para o ano de 1987, de acordo com o antropólogo Marcio Ferreira da Silva 
(2009, p. 38), os Waimiris-Atroaris somavam um total de 420 indivíduos, distribuídos 
em doze grupos locais (aldeias). O antropólogo recenseou os moradores dos vales 
Camanaú e Curiaú e recebeu os dados censitários dos grupos localizados nos vales do 
Abonari e Alalaú, fornecidos pela equipe de vacinação do Instituto de Medicina 
Tropical de Manaus. 

QUESITO B-2. Qual a orientação das lideranças militares a um eventual contato com os WA? 

Os esclarecimentos sobre o tópico aqui suscitado já foram prestados no 
Quesito 13 formulado pelo MPF, acima. 

QUESITO B-3. Não é verdade que José Porfírio Fontenele de Carvalho relata que 
sobrevoando a maloca do Comprido, cuja foto está no seu livro, afirma que os próprios 
índios teriam queimado a maloca e não o Exército, fato depois confirmado pelo próprio 
Mário Parwe? 

 É provável que sim. No depoimento prestado no âmbito do Inquérito Civil 
Público 1.13.000.001356/2012-07, cujo arquivo de áudio foi anexado pelo MPF na 
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petição inicial, José Porfírio Carvalho confirmou que, durante as operações de busca 
de desaparecidos ou mortos no ataque ao posto Alalaú II, em outubro de 1974, ao 
sobrevoar a maloca, viu os índios incendiando-a, talvez por temer alguma represália.  

No Quesito 5.2 formulado pelo MPF acima, há também um comentário de 
Wame Viana, no mesmo sentido, de que o “pessoal está queimando sua aldeia”, 
quando se afastaram do eixo da estrada após o ataque ao posto Abonari em 
dezembro de 1974, quando foi morto o sertanista Gilberto Pinto. 

 Segundo o antropólogo Marcio Silva (2009), com efeito, os Waimiris-Atroaris 
costumavam queimar as malocas quando morria o seu “dono” ou, em certos casos, 
quando eram abandonadas por seus moradores. 

QUESITO B-4. Por diversas vezes nos autos é citado, por Egydio Schwade, o nome do 
funcionário Raimundo Pereira da Silva, que teria servido no 6 BEC, na época da abertura da 
estrada, que testemunhara alguns excessos cometidos pelos militares em relação aos WA, o 
funcionário em questão cujos dados repercutimos abaixo: 

CPF 027876012-00 

Identidade: 11298/RR 

Filiação: Florência Pereira da Silva 

Nascimento: 25.05.1951, Vitória, Maranhão 

Foi admitido em: 03.05.1974 

Demissão a pedido: 30.05.1974. 

Trabalhou 27 dias apenas e não era mais funcionário do 6 BEC em 1975. Não estava 
presente, portanto, na época alegada, qual a explicação para esse testemunho? 

No depoimento que prestou em 02/06/2014, no âmbito do Inquérito Civil 
Público 1.13.000.001356/2012-07 (Anexo 13 da petição inicial pelo MPF), o depoente 
Raimundo Pereira da Silva esclareceu que era empregado do empreiteiro André 
Moreira Nunes, com quem trabalhou de 1971 a 1977 na abertura de picadas na BR-
174. A empresa do empreiteiro, como assinalei em Quesitos anteriores, mantinha 
contrato com o 6º BEC para a execução dos serviços de desmatamento ao longo de 
todo o trajeto da estrada. Declarou assim o depoente: 

“Fui contratado para trabalhar na abertura da BR-174 por André Moreira 
Nunes, que possuía uma empresa para realizar desmatamento (...). O André 
possuía cerca de 200 homens, que se dividia em equipes de quatro pessoas. 
Havia a cantina para a compra do rancho, cada um pegava o seu trecho e fazia 
seu barraco de lona. Nosso trabalho era fazer picadas (...). 

A segunda fase começou em 1971 e foi até 1977. A diferença é que o BRC 
estava com a gente. Na primeira etapa estava apenas a FUNAI. Nesta segunda 
fase, no começo era tranquilo, não se desmatava mais com machado, eram 
utilizadas máquinas. Havia o envolvimento do BEC. Após a morte do Gilberto 
Pinto, passou a haver a presença do BIS” (Anexo 13, da petição inicial do MPF). 
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De acordo com o depoente, inclusive, na ocasião do ataque ao posto Abonari 
quando foi morto o sertanista Gilberto Pinto, em dezembro de 1974, ele ajudou a 
resgatar os corpos das vítimas. 

Em resumo, durante as obras da BR-174 entre 1971 e 1977, o referido 
Raimundo Pereira da Silva trabalhou a maior parte do tempo para o empreiteiro 
André Moreira Nunes, cuja empresa executava os serviços de desmatamento da 
estrada, mediante contrato com o 6º BEC. 

QUESITO B-5. Outra testemunha apontada nos autos é a sra. Memélia Moreira (Anexo 4) 
que afirma que um tal de sargento José Hocke, do 6 Batalhão de Engenharia e Construção 
(que na verdade pertenceu aos nossos quadros), teria afirmado que os WA: “faziam uma 
barreira de gente na estrada, um de braço dado com o outro, para não deixar os tratores 
passarem. Não, a gente resolvia sempre à bala.” Qual a explicação para mais esse 
testemunho? 

Os comentários do sargento José Hocke, do 6º BEC, com quem a jornalista 
Memélia Moreira conversou em 1978 no posto de vigilância Jundiá, na BR-174, 
situado na divisa da Terra Indígena Waimiri Atroari, ao que tudo indica, estão 
relacionados a estes dois episódios reportados pelos anciãos Dawna Elzo e Wanaby 
Raimundo, testemunhas oculares dos enfrentamentos durante a construção da 
estrada, na História da construção da estrada - transcrita e traduzida por Orlando 
Iarymaky (cfe. Anexo 13-1, da petição inicial do MPF): 

EPISÓDIO 1 

“A construção da estrada cortou o caminho que nós usávamos para andar de 
aldeia para aldeia e para caçar. A construção de estrada não teve respeito com 
nosso povo e com nossa terra. Disse Dawna - ‘Até hoje a gente lembra do 
sofrimento enraizado e semeado, do conflito durante a abertura da estrada 
dentro da nossa terra’. Antes das máquinas grandes (tratores) destruírem e 
rasgarem, a picada seguia na frente feito derrubada de roçado. Seguia longe 
cada passo, um atrás do outro. Após um tempo escutamos um barulho estranho 
que não conhecíamos. Na aldeia os Kinja escutavam o barulho, a zoada de 
muitos tratores que vinham se aproximando da antiga aldeia Iawara. Eles 
diziam - ‘E agora!? Dessa vez estão abrindo com tratores!’ O trabalho de 
abertura da picada estava acelerado. A abertura iria atingir nossa aldeia, todos 
ficamos preocupados, sem saber o que fazer. 

Durante a obra trabalhavam dia e noite. Estava próxima de nossa antiga aldeia 
Iawara, já se ouvia o barulho dos tratores chegando. Logo a estrada apareceu e 
rasgou nossa floresta, antes intocável e verde. Não tínhamos como impedir o 
desmatamento da estrada, seguia cada vez mais adiante (...). 

Antes do início da construção da estrada, como expliquei no início da história, 
vivíamos despreocupados e andávamos na trilha sem medo, de uma aldeia para 
outra. Quando a estrada passou, sentimos que ela acabou com a paz e a 
liberdade de nossa população, e a população diminuiu. E trouxe doenças 
contagiosas como sarampo. Também fomos envenenados de maxi durante a 
noite. O inimigo se aproximava no escuro. De dia parecia tudo normal. Quando 
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anoitecia, escutávamos o barulho de tiros de espingardas. Não sabíamos de 
onde vinha o tiro. Sentíamos muito medo. Resolvemos ir até o local da 
construção da estrada. Lá encontramos uma coisa muita grande e estranha (o 
que conhecemos hoje como trator) estava parado na clareira de piçarra. Com 
raiva decidimos amarrar o trator com cipó para não continuar a estrada. Os 
Kinja disseram - ‘Amarrem-no! Não podemos deixar que ele continue destruindo 
nossa terra.’ Achavam que era único trator. Aquele trator estava parado, 
parecia estar descansando. Também quebramos os dois faróis. Amarramos nos 
pneus e no volante. Mas no outro dia, ele tinha ido embora para trabalhar” 
(História da construção da estrada, de Dawna Elzo e Wanaby Raimundo, 2017, 
tradução de Orlando Iarymaky; texto conferido e revisado por ocasião da 
vistoria pericial, NAWA, 22/08/2022). 

EPISÓDIO 2 

“A equipe do Exército BEC colocou uma corrente no Jundiá e outra no Abonari, 
para controle de tráfego dos carros. Nós vimos o BEC colocar as correntes 
naquele tempo, eu e Wahyry Ietyky fomos ver de perto. Percorremos uma 
distância muito longa. Andamos o dia inteiro e não sentimos dor nos pés. 
Andamos até o posto da FUNAI. Nos perguntamos (Irana aniee?) - ‘O que será 
que é isso? Por que eles colocam atravessado na estrada?’ 

Os caminhões paravam na corrente. Uma vez nós paramos no carro, depois 
seguimos a viagem para Manaus. Eram os militares que controlavam o 
fechamento da corrente. Assim era o costume. Os carros paravam na corrente e 
depois seguiam viagem (...). 

O Exército apontava as armas para os Kinja. Bornaldo ofereceu mamão pra 
trocar, mas os soldados não aceitaram, e criou confusão. O Mario Tukano 
(funcionário da FUNAI) estava junto. O Exército fez ameaças contra os Kinja. O 
Mario Tukano fez mingau de patauá. Ele ofereceu e os Kinja tomaram o 
mingau, e se acalmaram. O Bornaldo subiu no trator, mexendo no volante, pra 
tentar desviar a estrada, pra fora da aldeia dele. Mas a estrada passou 
rasgando, por cima da aldeia“ (História da construção da estrada, de Dawna 
Elzo e Wanaby Raimundo, 2017, tradução de Orlando Iarymaky; texto conferido 
e revisado por ocasião da vistoria pericial, NAWA, 22/08/2022). 

Durante a vistoria pericial, ao comentar as ameaças e abusos por parte dos 
militares à época da construção da estrada, Dawna fez menção a este mesmo 
episódio, nos seguintes termos:  

Dawna (diálogo e falas sobrepostas; trad. Gerôncio): “Quero contar uma 
história sobre o Exército. Vinham [Wanaby, Nenem, Dawna, Bornaldo e outros] 
na estrada para fazer troca. Pegou o caminhão da FUNAI. O Exército pensou 
que os Kinja iam atacar eles lá. Vínhamos no caminhão e o Exército cercou. 
Vieram agredindo. Nene queria fazer troca com o Exército, e ofereceu banana, 
pupunha e mamão. O [soldado] pisou no mamão dele. Ficou ruim pra KInja, e 
uns fugiram. Eu (Dawna) permaneci em cima do caminhão. E prenderam Tomás 
Kynetxiri no carro pequeno deles, ficou preso uns 20 a 40 minutos. Seguraram 
ele. E apontaram arma pra nós, todos do Exército apontaram armas pra eles, 
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como fosse agredindo. Sorte deles, tinha um funcionário da FUNAI chamado 
Sabá [Sebastião Firmo], ele pediu pra acalmar o Exército, pra abaixar as armas. 
Ele [Kinja] ficou de pé apontando a arma [flecha] pra eles, ele pensou que o 
Exército fosse começar a atirar. Como eles não começaram, ele não quis atirar, 
ficou um tempão esperando... Não começaram a atirar” (NAWA, 21/08/2022). 

QUESITO B-6. O sertanista Sebastião Amâncio da Costa afirma peremptoriamente, nos 
autos, que os caciques Mário Parwe e seu irmão Viana, nunca mencionaram qualquer morte 
de WA por parte do Exército. O testemunho é mais forte? 

Os esclarecimentos sobre o tópico aqui suscitado já foram prestados no 
Quesito A-7 formulado pela União Federal, acima. Em resumo, diante da divergência 
entre o que disse o sertanista Sebastião Amâncio da Costa ao Ministério Público 
(Anexo 13/3 da petição inicial) e as reiteradas manifestações de Mario Parwe e Viana 
Wamé, inclusive por ocasião da vistoria pericial, não haveria outra solução que 
proceder a uma acareação entre eles. Contudo, tal procedimento técnico de 
investigação excede a competência do perito judicial, além de desbordar do campo 
disciplinar da Antropologia. 

QUESITO B-7. O sertanista Sebastião Amâncio da Costa afirma que se aventou a 
possibilidade de que houvesse um local no qual o Exército pudesse explodir dinamites e dar 
rajadas de metralhadora como forma de dissuadir os ataques dos WA, mas assegura que 
isso não aconteceu e questionado a respeito de depoimentos que confirmam que isso 
ocorreu, afirma que é mentira. Estaria Amâncio mentindo? 

Nos documentos anexados na petição inicial pelo MPF, assim como em vários 
depoimentos de indigenistas, antropólogos e representantes dos Waimiris-Atroaris 
nas audiências judiciais promovidas nesta Ação Civil Pública, nos relatos colhidos por 
ocasião da vistoria pericial e na bibliografia compulsada por este perito, há inúmeras 
referências às “demonstrações de força” que teriam sido praticadas pelos militares no 
intuito de debelar a resistência indígena à construção da estrada BR-174. De modo 
que, salvo melhor juízo, não me parece haver outra solução para apurar a verdade que 
uma acareação entre as testemunhas. Contudo, tal procedimento técnico de 
investigação excede a competência do perito judicial, além de desbordar do campo 
disciplinar da Antropologia. 

QUESITO B-8. Tem conhecimento de que ordens foram dadas no sentido de que todo o 
trabalho do Exército tinha de ser acompanhado pela FUNAI, e de que isso foi cumprido à 
risca, como assevera Amâncio? 

Os esclarecimentos sobre o tópico aqui suscitado já foram prestados no 
Quesito 12 formulado pelo MPF, acima. Segue um breve resumo: 

Não obstante as orientações e admoestações do sertanista Gilberto Pinto e 
outros dirigentes da FUNAI, o fato é que a Frente de Atração não obteve êxito no 
controle da situação em campo. E, por diversas vezes, o sertanista manifestou sua 
contrariedade ao comando do 6º BEC. De um lado, os parcos recursos e a equipe 
diminuta à disposição da Frente de Atração limitavam severamente o alcance do apoio 
e da cobertura que cabia à FUNAI prestar aos que trabalhavam na construção da 
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estrada. De outro, à medida que avançavam as obras da estrada, avolumavam-se na 
mesma proporção os contratempos a serem enfrentados pela Frente de Atração, uma 
vez que as normas transmitidas não estavam sendo cumpridas. 

Diversas reclamações foram endereçadas ao comandante do 6º BEC, por 
exemplo, contra o empreiteiro André Moreira Nunes, por desacatar a exigência de 
apresentar atestados de vacina dos trabalhadores que ingressavam na Reserva 
Indígena. As relações entre funcionários da FUNAI e Exército mantiveram-se 
igualmente tensas, isto porque o Exército, muitas vezes, não cumpria as normas de 
conduta estabelecidas pela FUNAI, e “conduzia as operações de engenharia segundo 
seus critérios” (Do Vale, 2002). Condutas inadequadas ou impróprias foram também 
notificadas entre os servidores da Frente de Atração da FUNAI. Acerca da atuação dos 
militares, durante e após a construção da estrada BR-174, Parwe Mario fez os 
seguintes comentários por ocasião da vistoria pericial: 

“Antes, o pessoal do Exército costumava pescar e caçar aqui dentro, nesse 
tempo. Nós não aceitávamos não. No tempo da construção, os trabalhadores 
braçais e o Exército mesmo, em cima do caminhão, caçavam muito. Matava 
veado, matava veado que estava na beira, e embarcava no caminhão. Não sei o 
que fazia, se vendia essa carne. Muito, muito, caçavam. Levou muitos anos pra 
melhorar. Quando nós tomamos esse Projeto, quando assentamos bem nome 
de Programa Waimiri Atroari aqui mesmo na sede da FUNAI. Isso aqui [sede do 
NAWA] era quartel, aqui era cercado tudinho de arame farpado, pro índio não 
entrar pra cá. Arame elétrico, quem tocava dava choque. Tinha uma guarita 
bem aqui na descida, com soldado do Exército, esperando. Até terminar isso...” 
(NAWA, 22/08/2022). 

QUESITO B-9. Há alguma comprovação física deste massacre em massa? Qual a localização 
dessas possíveis valas comuns onde teriam sido colocados os corpos dos WA? 

Os esclarecimentos sobre os tópicos aqui suscitados já foram prestados nos 
Quesitos 9.1, 9.2, 9.3, 10, 15.7 e 15.8 formulados pelo MPF, acima. 

QUESITO B-10. Não seria normal de se esperar que os parentes daqueles que foram 
supostamente massacrados pelos militares demonstrassem, no futuro, hostilidade para com 
os mesmos? Por que será, então, que os WA eram tão amáveis e receptivos conosco e com 
nossos familiares, desfrutando sistematicamente de nossos serviços de saúde que incluíam 
vacinação e atendimento médico nas malocas e na enfermaria da 1ª Companhia de 
Engenharia de Construção? 

Em parte, a questão aqui suscitada já foi esclarecida na resposta ao Quesito 5.4 
formulado pelo MPF, acima. Cabe-me, assim, retomar alguns pontos lá colocados, 
antes de examinar a indagação no seu mérito. À época os Waimiris-Atroaris 
classificavam indistintamente os servidores da FUNAI, o pessoal do desmatamento e 
os militares - como um todo, eram vistos como kaminja, ou seja, inimigos. As relações 
entre funcionários da FUNAI e Exército mantiveram-se tensas durante as obras, isto 
porque o Exército, muitas vezes, não cumpria as normas de conduta estabelecidas 
pela FUNAI. Aos olhos dos Waimiris-Atroaris, todavia, a dissonância institucional 
apresentava-se, antes de tudo, pelo uso ostensivo de armamentos pelos militares: 
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“Os inimigos eram poderosos. Não tivemos condições de atacar naquele 
momento. Não queríamos perder a vida contra aqueles homens do Exército. 
Eram numerosos e armados de metralhadoras, granadas, canhões e revolveres. 
Não tinha jeito... Por isso que sempre explico aos Kinja jovens que querem se 
tornar guerreiros, defensores. Não é para qualquer um! É a parte mais difícil e 
arriscada da vida - disse Dawna. Mas mesmo assim, os Kinja resistiram com 
coragem, não tiveram medo, permaneceram firmes enquanto eles davam tiros 
e apontavam as armas. Ficávamos quietos e pacientes. Os Kinja ficaram 
atentos, para não causar um ataque feito doido. Não tinha jeito de impedir a 
construção da estrada, a estrada já estava adiantada. Não gostamos daquele 
desmatamento que a estrada causava, tínhamos raiva da tropa do Exército 
armado. Pensávamos em atacar: ‘Se flechar um deles, a vingança cai em cima 
de nós.’ Era difícil começar um ataque. E não entendíamos o português na 
época para dialogar uma negociação. Os estranhos ameaçavam e apontavam 
as armas contra nós. Os inimigos eram fortemente armados. Por isso decidimos 
não atacar, mas aguardar que eles atacassem e reagir. Assim era nossa ideia” 
(História da construção da estrada, de Dawna Elzo e Wanaby Raimundo, 2017, 
tradução de Orlando Iarymaky; texto conferido e revisado por ocasião da 
vistoria pericial, NAWA, 22/08/2022). 

 Cerca de dois anos depois dos Waimiris-Atroaris terem atacado o posto 
Abonari, todavia, apreensivos com a sobrevivência e o futuro de seu povo, alguns de 
seus líderes tomaram a decisão de impulsionar uma nova estratégia com relação aos 
kaminja invasores, o que levou Wame e seus irmãos a se aproximar do posto 
Terraplanagem, onde passaram a residir; segundo Dawna e Wanaby, na História da 
construção da estrada: 

“Depois de tanto tempo sofrendo na área da estrada, reunimos e discutimos a 
ideia de aprender a cultura do homem branco. Pensamos muito em continuar os 
ataques, em reagir. Não conseguimos parar a estrada; não dávamos conta de 
fazer guerra. Não era justo, porque só restavam poucos guerreiros. Muitos 
morreram. Decidimos começar uma nova luta, diferente do passado. Acabou a 
guerra. Passou a estrada.  

Para sobreviver, resolvemos nos aproximar do posto [Terraplanagem] e 
aprender a cultura do homem branco. Vamos nos aproximar e tentar levar a 
vida no meio dos homens brancos. Não temos outra escolha, vamos tentar 
morar junto com eles. Não temos condição de fazer ataque como antigamente. 
Não tem como vencer os inimigos tão numerosos. Vamos tentar sobreviver 
próximo, ou junto com os funcionários da FUNAI... Para sobrevivermos e 
evitarmos conflitos e extermínio do nosso povo. Assim, Parwe, Wame e eu 
decidimos, de sobreviver” (Dawna Elzo e Wanaby Raimundo, 2017, tradução de 
Orlando Iarymaky; texto conferido e revisado por ocasião da vistoria pericial, 
NAWA, 22/08/2022). 

Em outras palavras, incapazes de superar um inimigo tão poderoso ou mesmo 
de interromper as obras da estrada, os líderes Waimiris-Atroaris, de modo unilateral, 
decidiram dar por encerradas as hostilidades e, em seu lugar, inaugurar relações 
propriamente diplomáticas com os kaminja. Concluídas as obras da estrada BR-174 em 
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1977, todavia, os militares do 6º BEC permaneciam responsáveis pelo monitoramento, 
o controle do fluxo e os serviços de conservação no interior das terras indígenas. Os 
Waimiris-Atroaris, em razão disto, mostravam-se insatisfeitos com a presença dos 
destacamentos - conforme anotou o antropólogo Alceu Cotia Mariz da FUNAI em 
1977: 

“Dentre todas as categorias de elementos humanos alienígenas, os mais 
temidos e indesejáveis pelos índios são os militares, devido às invencíveis armas 
que possuem. Eles conhecem bem o efeito mortal de uma metralhadora ou fuzil 
(...), e hoje, os índios enxergam nos soldados do BEC os mesmos ‘peruanos 
marupá’ dos outros tempos, e pude ver pessoalmente como os transfiguram ao 
vê-los: calam-se, tremem e afastam-se. É inegável que a presença do BEC tem 
garantido mais segurança para os trabalhadores da estrada” (Mariz, 1977). 

A opinião negativa dos Waimiris-Atroaris sobre o Exército e seus componentes, 
convém notar, não se alterou nas décadas seguintes, como observou o antropólogo 
Marcio Ferreira da Silva (2009, p. 46, nota 10) em sua pesquisa de campo: as “marcas 
adquiridas durante o proceso de pacificação são até hoje [1987] frequentes entre os 
Waimiri-Atroari”. Em várias ocasiões, com efeito, eles expressaram sua contrariedade 
com a presença dos militares na Terra Indígena - a exemplo da proposta de 
asfaltamento da rodovia sob a responsabilidade do 6º BEC, em 1996: 

“Os Waimiri Atroari insistiram de que a presença do BEC, dentro de suas terras 
continuaria a ser um problema, pois além das marcas históricas lamentáveis da 
presença dos militares no processo de construção [da estrada BR-174], quando 
houveram conflitos com grandes baixas junto a comunidade Waimiri Atroari, 
desde aquela época até os dias de hoje o BEC continuou com uma postura 
autoritária, desconsiderando as normas de proibição de caça e pesca dentro das 
terras indígenas e no relacionamento com os índios. A presença constante de 
soldados armados circulando dentro das terras indígenas, mesmo realizando 
serviços de manutenção da estrada, tem, segundo os índios, sido visto como 
uma ameaça constante a segurança da comunidade” (Carvalho & Cavalcante, 
1996). 

A resolução estratégica que os Waimiris-Atroaris adotaram, de construir novas 
relações pacíficas com os antigos inimigos uma vez encerrados os confrontos, como 
todos sabem, trata-se de um desfecho bastante comum no cenário internacional. 
Assim, o Brasil logo estabeleceu relações amistosas e cooperativas com o vizinho 
Paraguai, não obstante a sangrenta guerra que perdurou de 1864 a 1870, com perda 
de muitas vidas e danos materiais incalculáveis. E, no mesmo sentido, uma sólida 
aliança se forjou entre o Japão e os Estados Unidos ao findar a Segunda Guerra 
Mundial, a despeito do ataque japonês à base naval americana de Pearl Harbor em 
solo norte-americano, das encarniçadas campanhas do Pacífico e das bombas 
atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. 

QUESITO B-11. Nos dias de hoje são raros os pioneiros ainda vivos que trabalharam naquele 
período crítico da estrada. Um deles o sr. Luiz Mário Severo Ávila, que executou, de janeiro 
de 1970 a maio de 1982, serviços de topografia na área, à frente de todas as equipes e 
desarmado, realizava sistemáticos sobrevoos para verificar a localização das aldeias, jamais 
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foi procurado para testemunhar sobre os fatos mencionados nos autos. Há realmente 
interesse em se apurar a verdade e a justiça nesta questão? 

As testemunhas ouvidas na presente Ação Civil Pública - assim como, via de 
regra, nos processos judiciais - foram arroladas pelas partes. Não está na competência 
do perito antropológico, ademais, qualquer avaliação acerca dos interesses ou das 
motivações que inspiram a intervenção das partes no processo em pauta. 

QUESITO C-1. Existe algum relato sobre acidentes envolvendo os indígenas com os 
equipamentos ou viaturas utilizados na construção da rodovia? 

 Perguntados sobre este tópico, os Waimiris-Atroaris que participaram da 
vistoria pericial negaram a ocorrência de acidentes com equipamentos ou viatura na 
estrada BR-174: “Não, nem na construção e nem no funcionamento da estrada”, 
disseram eles. 

QUESITO C-2. Existe algum relato sobre conflitos fora da área de construção da rodovia? 

 Durante as obras da BR-174, entre os anos 1967 e 1977, os conflitos entre os 
Waimiris-Atroaris e os kaminja (não-indígenas) concentraram-se no eixo da estrada e 
no seu entorno. Na documentação, na bibliografia e nos depoimentos obtidos não 
apareceu qualquer informação, para este período, sobre conflitos fora da área da 
rodovia. 

 

 

Juiz de Fora, 11 de fevereiro de 2023 

 

 

João Dal Poz Neto, dr 

antropólogo 
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