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TRANSCRIÇÃO 
, , 

NA ALDEIA MAKALAVIA DOS TRUMAI NO PARQUE INDIGE= 

NA DO XINGUEM NOVEMBRO DE 198~, COM ARUIAVI, AMATIWANÃ, ARARAPA (ÍNDIOS DA 
"------------ - _____.;(' 

TRIBO TRUMAI); KOMENTI~fkICAO); KRETON (KREEN-AKARORE) E CIRILLO(KAJABl). 

Amatiwanã(Amati): E~ tenho reumatismo, artrite, sou paralitico.Bom, eu fui 
la em c~ma, no Posto Leon~rdo ••• eu acho que este Posto Leo 
nardo ta muito acabado e e por isso que eu quero fazer uma 
gravação e queria que todo mundo ouvisse essa gravação. 

Aruiavi (Aru) - , : Apha nao, ta acabado mesmo! 

Amati: 
, , ,. ( 

Ta acabado!,e. Exatamente. Ta ~cabado. E o posto, o chefe do posto,o 
diietor do posto nao liga pro 1ndio~ Ele t~ começando a tratar como se 
o 1n9io fosse animal. Isso ~f me deu tanta tristeza, e eu queria que 
algue~ qu~ tivesset 9ue esta a favor dç Índio, fizesse alguma coisa 
por nos,ne? Isso ai e muita tristeza, e muita mesmo. Eu senti agora quei 
eu n~o posso fazer nada por meu povo por causa desse caso que eu tenho,/ 
que e esse sofrimento que eu tenho. Bom, esse posto vai acabar por · 
causa da FUNAI, a culpada é a FUNAI, que pod!a reagir e podia melhorar 
essa s; tttaç:ão daqui do Xingu, mas cada vez t·a piorando ,cada vez mais. 
Isso ai e muito triste mesmo. E outra coisa, esse diretor, como~ che 
fedo posto, esse Regina!do, Joaton, esses pessoal não serve,nio serve 
pra nada! Eu já vi que nao serve nem pra dirigir esse posto. Se eles 
quizerem trabalhar p~a ajudar o Índio, tem que trabalhar direito, não 
,ssim do jeito que t~ acgntecendo. Bom, claro que esse2 pessoal,esses 
indios mais velhosAnao vao enxergar isso porque eles nao tem conheci 
mento da civilaza~ao. E outra coi~a que vou falar; essa; uma área do 
Parque do XinguJ e uma vergonha. ( uma vergonha! E o seguinte: Cadê 
Orlango, seu Claudio? que foi cpia90 pelo nome desse Parque do Xingu, 
que ja todo mundo,conhece que ele e famoso? Agora, se fosse no lugar 
do Orlando, do Claudio, eu acho que eu ficava com ve;gonha• porque 
foi um posto que eu fiz, foi um posto que eu criei,ne? Sera que Orlan 
do nio tem vergonha desse posto acabar'?Não.'· Acho que Orlando tem que 
pensar um pouco nesse ponto, eu acho que eles têm que reagiI e n;o 
ficar do lado do fazendeiro. Do jeito que eu ouvi na gravaçao, essa 
r,união do presidente, eu ouvi que esse grasidente que t~ a favor,que 
ta mais do lado do fazendeiro do que do indio. Isso tudo eu ouvi no 
gravação, que eu também ouvi. Eu acho que o presidente do Índio não 
devia falar essas coisas que ele falou aqui no Xingu. Eu achei errado, 
ffllJ·ito errado m0sm9. Bom, isso ai'°' a gravação que eu ouvi, eu achei que. 
~~ e~ganando o proprioi?dio. E ta enganando mesmo! Isso ai todo mu~do 
Ja ta vendo que ele esta ensanando. Eu acho que esse cara, o Ptesi- ; 
dente,eu vou dizer que ele e falso ••• isso pode dizer: que ele e falso: 
mesmo! · 

Ararapã (Ará, chefe Trumai): A gente não; tão burro assim! 

Amati: 
••• # , 

Nao. A gente nao e. Claro!Isso eu falo jinceramente, os,pe,soal que 
trabaiha no Parque do X~ngu, os_funcionarios da FUNAI, ~ so isso mes 
mo: so quer explorar o índio. Nao ~ exatamente que todo mundo, o mun- , , ' ,., 
do ta s~be9do, como muitos pensam; ••• "que a fUNAI e i!s9•••", nao. A 
íUNAI nao e aquele nao! A FUNAI se tem nome. O que que e a FUNAI? 
FUNAI n90 quer dize~ nada~ FUNAI quer dizer explor~dor do indio, trai 
dor do 1ndio. Isso e que e a verdade que existe, ne? Tem muita coisa- 

, • N ., 

que ta acontecendo aqui e_que nao vou dizer tudo porque na hora de 
g~avaçãg a~sim,_a ~ente nao pensa muito bem o que a gente vai talar, 
ne? Entao e isso ai que estou dizengo mais ou menas: a FUNAl so tem 
o ngme cla FUNAI, que nio serve pro indio, são e~plorador do Índio; 
entao nesse ponto eu_nao sonfio mais nada. E~ nao confio mais nada. 
Nao confio na Comissao, nao confio no antropologo, nao confio mais n~ 
da, nada, nad, mesmo! Porque pra confiar nesses trabalhos assim de 
quem cuida o indio, tem que ter responsabilida9e, tem que ter uma ;e~ 
ponsabilidade muito grande. Mas do jeito que ta havendo, isso nao e • 
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serviço, isso é~uma grande saf9dezap uma 9fande traição. Uma grand~ traição 
pro indio! A propEia FUNAI est! traindo o 1ndio. Isso todo mundo ta vendo. E 
outra coisa que nao enten90, nao §Si porque o pre~idente da FUNAI colocou gen 
te ruim aqui no Xingu. Isso que nao compreendo.~So tem pessoal rwim mesm9: o 
diretor do posto aqui, o diretor do Xingu aqui e ruim, o Chico. O Chico a 

~ N N f ._ 
ruim!~Um cara que naoNserve,,um car~ que nao t~m preocupaçao 9ro 1ndio. Entao 
ele nao tem preocupaça9 pro 1ndio nao. O cara e muito ruim, so fica ganhando 
nas cgstas cia gen~e! O quê qu~ adianta fi9ar ganh~nclo nas costas da gente? 
que nao olha pro indio, que nao cuida os 1ndios? unic~ cgisa que o Chico, o 
diretor, faz aq~i, que os Yawalapit~ sio puxa-saco, so! Unica coisa qu, ele 
da mais_apoio sao nesses indio de la, do Yawalapiti. O resto aqui, os ~ndigs 
daqui tao_tudo abandonado. Os Índios daqui de ~aixo, os Kajabi, Jyruna,Suya, 
Txukarram,e, Kalapalo, Kuikuro, Mehinaku, Wau;a, esses pessoal, ta tudo aban 
donado. Ta completamente abandonado! Eu fui la no posto, ~u fui ver se e;a 
isso mesmo e era verdade, era isso que tava acontecendo,ne? O Reginaldo,e che 
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- fedo posto, e o outro, o Joaton, que nao serve pr,·Aada, e o outro me~ico 
~ambém, o Wagner. O q~e ~ ~ Wa~ner~serve#aqui pro i~dio? Um ca~a que nao se! 
ve nem pra atender o 1ndi0Lijm cara~~oe~oae~se~ve, so dorme! E e essas coisas 
que eu não entendo ••• eu nao entende. ~ao sei porque o presidente da fU~AI 
colocou esses,pessaal aqui no Xingu. Nao s~i porque!, agora ele chega ai,foi 
1~ em cima, t' fazendo medo,pros pessoal 1~ de cima. Diz que ia jogar bomba, 
ia acabar os indios,com negocio de bomba,ne? Diz que ia soltar bomba! Que 
~egÓcio; esse? Um.diretor não p2de fazer uma coisa assim: fazer mêdo pro 
indio!?,claro que essas coisas nao vai acontecer. Pode acontecer se a F~NAI 
botar qualquer pessoal mesmo p~a fazer essas coisas, pode fazer m1smo.So se 
FUNAI querendo fazer essas coisas mesmo: jogar bomba, acabar com indio de uma 
vez e tomar ~erra. Isso pode acontecer. A FUNAI pode fazer isso. A gente tem 
medo, todos indios têm medo da FUNAI, por causa dessas coisas ••• a FUNAI pode , ,V , ,. 

f9zer essas coisas, ne? Eu acho que nao e isso que a,gente ta pensando aqui 
ne? Eu acho q~e a gente tem diretto,de Êrigar pro proprio ••• defendendo nos!a 
terra. Isso nos queremos. Isso ai nos nao vamos ficar uom medo, vamo~ conti 
nuar.Se o fazendeiro continuar fazendo, quer explorar nossa terra, nos vamos 
ter que brigar, claro! A gente n;o vamos ficar de braços cruzados, ficar olhanj 
do essas coisas. Isso a gente nwnca vai fazer. A gente,vai lutando, vai mo;- - 
rendo, mesmo que civilizado matando e agente matando,_~ndio morrendo pra ca, 
o branco morre pra la; isso a gente vai fazer!Agora nao adianta diretor, sei , . 
la quem for, presidente ••• 

, , 
Arara: Mas e o pr~sidente, ne? 

Amati: Presidente, sei 1i quem;! Nio sei quem: que t~ fazendo essas coisas, 
medo. Agora eu vi o pr,sidente falar que tem que fazer amizade com fa 
zendeiro. Que negÓcio e esse? Dar rabo nra eles? Eu não vou dar rabo 

- N , pro fazendeiro, isso eu nao vou fazer!Nao, essas coisas ta muito e;ra- 
do. Eu estou muito triste com presidente, com diretor, com funcionaria 
da FUNAI, com todo mundo.Agora, eu gostaria que presiàente ~iesse aqui, 
presidente do interior, seja qualquer um que aparecer par ai, eu tenho 
coragem de falar todas essas coisas que eu faiei e eu tenho vo~tade de 
conversar com elas. Eu acho que essas coisas e papelada, isso e uma ~ . r , 
palhaçad~, i~so,e uma grande palhaçad,.Porque f~ze~ medo prg indio?ln- 
dio tambem nao e bicho pra ser bobo, 1ndio t~mbem e indio, indio tem 
ca~eça igyal ao branco!Como eu ouvi a gravaçao do Qrlando dizendo que 
o indio ta enfeitiç~do a cabeça pelos brancos ••• nao, ele t~ enganado, t: muito enganado!,indio foi sempre ••• tem cabeça igual seja como bran , , r . ,,,,,, -.. 
co,ne? Mas o que acontece e que o indio nao sabe conversar com o bran- 
co. Isso que acontece!Mas se os indios soubessem falar direitinho o 
portug~ês, conversar direitinho••i e!es têm também, eles tem o p~nsa 
mento igual tamb~m, eles pens,m,ne?So isso. Eu acho que isso ~i e muito! 
errado, ey acho que a FUNAl ta querendo ~nganar indi9, mas_o ;ndiotnao , 
vai ser facil eng~nar pela FLINAI nao!, nao vai ser facil nao.E dif1cil, 
; dificil mesmo. E muito dificil s~r enganado. Agora, pode enganar os 
outros que não entende a civilizaçao, mas a gente?Não vamos ser engana 
do pela FUNAI nãol, a gente vamos botar todo esses pessoal ••• se todo - 
esse pessoal concordar, pra por em ordem. Porque se ~ia abrir os olhos 
com esse pessoal, a terra vai vir abaixo,né? Então nos não quer~mos 
isso e eu queria que o mundo, a civilizaçao comgreendesse que nos tem 
direito de brigar por causa de nossa terra. E nÓs tem direito mesmo. 



·º ' & 3 

É porisso, como eu falei pro Ari, eu tenho vontade de descobrir, eu 
tenho vontade de encontrar o neto desse cara que descobriu o Brasil- 
se um dia, eu tenho vontade de encontrar e dar uma bordunada na cabeça 
desse filho da policia ai ••• 

Aru :você lembra o nome do cara que descobriu o Brasil? 

Arnati:Eu sei muito bem: Pedro Álvares Cabral. SÓ pode ser ele rnesmo,n~? 

Aru 
, . ,. 

:E o sobrinho dele que voce quer encontrar? 

Amati:0 sobrinho dele, o 9et9, seja quem fo,. ~u tenho v~ntade de dar bordun~ 
das nesses diabos ai,ne? Eu acho que e so isso, deixa pra outra ve~.Eu 
tô com a cabeça quente j~ de tanta raiva,com a FUNAI, que ey fui la em 
cima~ ningu~m quis me atender. Eu fui la pra conyersar negocio de bom 
ba d'agya, com a mi~ha cadeira de ~oda, mas ninguem quis me stender. A 
Qrofissao da FUNAI e isso mesmo, so isso: explorar indio e nao atender 
indio! E muito obrigado pela gravação que eu fiz. Espero que vocês en 
tende o que eu estou falando, que eu tô deseijando. 

#W , ,,. • ,. 

:Entao Ara, ~oce quer falar um pouco? O que voes acha dessa turma da 
FUNAI que tao dirig!nclo o Parque: o Chico, Reginaldo, essa turma ·toda~ 
o Joaton?Essj divisao que eles t;o qu~rendo fazer com os Índios e queren 'I 

do jogar os ~ndios de cima contra os índios de baixo, o que você acha - 
disso, isso e bom, que eles tio querendo fazer? 1 

i 
, #V ,w H AI , 

Ara :Nao, nao acho nao!Essa~ coisas que tes tao,faiendo e muito errado viu? 
Porque isso {eu acho ne?), acha que isso ai nao vpi acontecer.MNas o 
que el~s tão querendo fazer ai, con!ra os outros 1nciios assim nao po~e 
ser, nao pode fazer isso. A gente na9 poda irNno papo desses caras nao. 
Bom, se eles tiver um pouco cabeça,ne? Eles nao podia acreditar no papo 
desses car~s, desse Chico, doNJoaton, do Raginaldo. Porque essas coisas 
que ,1es tao querendo fazer nao presta. A gente nunca ficou cgntra 2u 
tto indio. Porque quê vai querer agora ficar contra o outro,ne? Entao 
nao poàe! , 

Amati:Mas se acontec!r isso vam~s mat~r toda a FUNAI ••• tomos os funcioarios 
da fUNAI que tao fazendo isso ai. 

Aru 

, ~ f • 
Ara : Entao se acontecer isso, se os 1ndios con1ordar, todos os pess9al coo 

cordar com eles, querer fazer isso mesmo ai, vai ser fogo pra nos, vai 
~er duro!, se acontecerNisso mesmo, pri~eira coiJa que tem que acontecer 
e com esses caras que tao ensinando os 1ndios. A1 eles tim que tomar 

, N 

cuidado, porque a gent~ ~guentou muito ja ••• agora nao t~mos mais aguen- 
tando dessas coisas. ta chegando a hora claNge9te agir, ne? Chega dessas 
brincadeiras co! a gente, porqy~ a g~nt~ nao e criança pra eles ficar 
fazendo esses medo pra gente,ne? Entao e isso que a gente acha ••• agora 
não sei_se toao mungo acha i~so, mas m~u pensamento e isso. Eu nunca f,!! 
lo nada porque eu ja canse! de falar,ne? Eu estou esperando todos esses 
rapazes, os homens novos,ne?,reunir pra convers,r ••• eu tô no meio!,ago 
ra, eu querer conversar no meio desses chefes ~1, os velhos ••• quê que 
eu vou fazer no m~io desses velhos, que e!es nao falam nada, nunca faloy 
das coisas boas,ne?HDas coisa~ que eles tao vendo que ~á acontecendo aqui 
no Parque ••• eles nao falam!So falam dessas que esse diretor, chefe do 
pgsto pede pra eles falar mal do ou~ro, os parentes deles.Isso que eu 
nao vou falar, nao vou ajudar ninguem falar!-Eu posso falar contra o bran 
co, !sso eu ajud2.Mas falar contr~ os meus amigos, meus garentes, isso - 
eu nao falar.Entao,isso eu acho,ne? As coisas que eles tao querendo fa 
z2r af: botar os indios de cima contra os de baixo,isso não ast~ certo 
nao! 

Amati:A Única coisa mais bonita que acho tamb~m: seria muito bom que esses, 
como o ~oaton, como o Chico, esses pessoal que trabalha no Posto, que a 
gente ta ~endo, ~u gostaria que eles fossem expulsados cla FUNAI} Que meu 
preocupaçao tambem e is~o, que se eles trabalha~cio pr•um outro inàio• 
num outro lugar, ele1 vao ~azer a mesma cgisa.La eles pode fazer pior, 
pode matar qualquer indio.Unica preocupaçao meu; isso! Acho que o mais 

! 
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bonito e de expulsar esses pessoal qu~ ta trabalhando, que a gente ta 
conhecendo,ne? So isso. Se expulsar ta bom! 

~ , 
Ara : E,isso mesmo. ·Toda ~ssa~ coisas. Agora,,ele, o Chico, muitas_veze~ eu 

ja ouvi os pessoal tambem contar dele,ne? Que ele fala que nao gosta 
dos indios de baixo, daqui de baixo, daqui dessa aldeia pra baixo.Diz 
que ele não gosta porque a gente não ajuda els, que n;o gosta dele. 
Eu vou gostar dele pra quê? 

, 
Aru : Daqui de baixo ate aonde? 

Ar~ : Daqui_dessa aldeia Trurnai 2t; 1; embaixo, o Diaua;um, Juruna, p~r ai. 
Ele nao fala dos Tx~karramae, nunca ouvi falar, ne? Eu nunca guvi eie 
falar dos·rxukarrarnae, mas eu sei que ele fala daqui, dos_Txicao, ate 
pra baixo. Agora ,isso ai, que e La n;o fala do s Txuk ar r arjae ~ porque 
e!e tem medç~ •• ,e medo dele! Agora, ele tala,da gente so porque ele 
nao tem medo. Ta certo ele pensar isso,ne? So porque a gente, diz que 
n~o é·brabo, a gente não vale nada. Não vale nada ele! Não vale nada 
eles~.~-éle~ t;m 9ue toma~ m~ito cu~dado com_a gente porqu~ a gente 
tambem ••• nao e so Txukarramaa que e brabo naa,viu? Eles tem que to- , . - 
mar cuidado com os pequenininh2s t~mbem, porque os ~equenininhos ~ao 
mais perigosos de q~e os grandao. E isso que eles tem que saber. Eu 
nunca conversei com ele, nunca falei dessas.coisas, p2rque ele ~UAca 
f éJloy c orn.í qá , Agora, ele ,fi~ar falando essas co1,sas nao po de ! .~i e La .. 
ja ta abusando demais, ja ta na,hora da gente nao,aguentar. E~ isso 
que eu tenho medo, porque ele ta falando demais ja, da gente,ne? 

Amati: E.outra coisa Ará, você .sabe ••• acho que você não sabe ••• você esta- 
va morando aqui em-baixo, no Mak:alaviá, você· sabe o q:be acoht ecsu ·· J::á 

no Posto Leonardo? Nessa cri$.e, no dia em que Olym.pio foi demitido aé 
Parque do Xingu, você sabe o que aconteceu?Que o pessoal aceitou Apoe 
na como se fosse diretor. Eles aceitaram. Isso eu tava 14, e sou teS: 
tem'Unh.a dessas coisas todas. Então, sabe o que o Chico falou? Isso eu 
me lembro m.uit~ _bem.Ele fa1Q"Q..assim: "-6, se voa!s não gostam do APO.!. 
na, então vamos fazer o seguinte, fala pro presidente que o Chico que 
vai ser diretor; o Chico que vai ser diretor. AÍ eu vou ajudar todo 
mundo, eu vou fazer o possível pro fndio"• Isso ele falou assim,114? 
Agora, ele traiu o próprio amigo dele, isso é una.grande sacanagem que 
ele fezf E isso a! eu não vou esquecer. Então a gente nessa altura·, 
quando ele fez isso, que eu achei que esse cara 4 llD. traidor, traidor 
e muito ruim pelo jeito que no começo que ele reagiu com esses Índios 
a:!, que eu vi que ele I um homem que não serve pra :nada.S6 isso! Então 
isso que aconteceu, esse cara traiu o pr6prio amigo dele. Agora não·, 
agora ele tá querendo montar em cima do Índio, não tá nem ligando pro 
!ndio. Ble tá fazendo do· jeito que ele quer agora. S6 tá gastando ga 
solina, em vez de dar assistência pro !ndio, ele deixa sem gasolina, 
a6 pra atender o !ndio,lio caso de ter doente, ter uma doença ••• mas 
nada, nada disso: ele fica s6 1evando a mulher dele pra passear pro Jarj 
rina, fica gastando, bebendo gasolina atoa ••• e pescando, fica s6 pas 
seando toda al.d~ia com o Jeep: pra 1,,pra ci, pra lá.Isso não 4 servi 
ço, claro que isso não & serviço! Então, quer dizer que ele t, s4 co 
mendo o dinheiro da FUNAIJ e gasolina, todas as coisas que ••• gasoli 
na, esses combust!vel que ele compra que nãe dá nada pra n&s,n.S'l Pro 
Diauarum nem pra l:U&ar nenhum nl? Não tem mesmo! "Onica coisa que vejo 
aqui, ele s6 gasta gasolina pela pescaria, pelo passeio que ele tá fa,.. 
zendo. Mas dar assistência mesmo,não. Coitado desses pessoal que ti com 
vontade de ajudar a gente, como esses mldicas, como esses dentistas, 
como o pessoal que tão cGm vontade de tratar, de a~udar o Índio; que 
di rem4dio; pra fazer isso eles não tem gasolina. Coitado desses pessoal 
lá da Escola Paulista. Chega aqui não··tem gasolina. Quê jeito que e1es 
vão atender o índio? Não tem ga$olina pra isso!Como aconteceu,com.o tá 
acontecendo. 
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Ari : Como aconteceu esse ano n,? 

Amati: Agora, a culpada' a Funai, a Funai não tem culpa, o culpado é o dil& 
tor. O único culpado é o diretor. Ele que t, sempre acabando a gaaoli 
na. Não sei o que ele faz com gasolina.Eu não sei se ele próprio,ele 
mesmo, t, tom.ando gasolina.Essas coisas que a gente tem que ver, a 
gente tem que brigar com Funai.A gente tem que fazer o que é pose!vel. 
Tem que fazer mesmotSe ficar quieto a coisa não funciona pro nosso 
lado.sd isso que eu queria falar, porque a Funai, isso mesmo! 

Ar~ : Bom,é isso.Eu não acabei de falar,né?Do Chico.Bntão ele anda falando 
isso que a gente não gosta dele.Eu vou gostar dele pra quê?Ele não é 
doce pra mim ficar gostando dele!A gente gosta de coisa doce pra co 
mer, pra comer ••• mas pra ele ser amigo da gente a gente não precisa 
gostar dele,né?Ele tem que trabalhar direitimha.S s6 isso que a gen1e 
quer que ele faz aqui.Não precisa gostar dele,ficar abraçando,andar 
abraçado com ele.Isso eu não fazer.Eu não ando abraçado nem com minha 
mulher!Eu vou andar abraçaio com hemem?Então, isso não pode.Agora,se 
ele trabalhando bem,como a gente quer,então tá certo,n,?A gente gosta 
dele.Mas não assim também gostar dele:ficar o dia todo l~ perto dele, 
assim também não!O que a gente quer ver é ele trabalhar direitinho, 
atender a gente como agente quer. 

Amati: Pra fazer amigo também não é do -~jeito que ele tá fazendo. 

. . !.Não ido jeito que ele tá fazendo,n4?Fica dando umas coisinhas só 
pra mim gostar dele.Não precisa fazer isso comigo.Ele sabe, ele não 
é bobo também.Claro que ele sabe!Ele pode fazer isso com outras pes 
soas que não enxerga nada, que não tá vendo nada.Claro,porisso que 
ele tá fazendo isso lá em cima!Mas daqui pra baixo ele não faz isso 
porque ele sabe que a gente v@ ele.Claro né?Ele não I criança também, 
ele é homem, diz que ele é estudado ••• claro, ele deve t, enxergando 
essas coisas.Então ele não I bobo pra fazer isso com a gente,querer 
enganar assim ••• 

.Amati: Essas coisas eu j& falei pro Reginaldo.Já falei muito com Reginaldo,) 
pois ele tá fazendo a gente como bobo também.Esses pessoal~ ruim 
Ará, não presta.Presta não! 

Ard : Bom, essas coisas eu to falando pois não tõ aguentando mais,sabe? 
Já 4 muito tempo que tõ aguentando essas coisas.Então t, chegando a 

· hora de eu começar a falar agora.Porisso que to começando falar essa, 
coisas que eu vejo ,ntS?Porque não adianta eu querer ficar falando so 
zinho tam.b,m ••• então não dá.TO esperando mais uns 3 ou 4 pra falar 
tudo igual.Porque não adianta a gente querer ficar falando,né? 

.Amati: Se a profissão da Funai, pra cuidar o !ndio,eu acho que o presiden1e 
da Funai podia colocar pessoal de confiança aqui.Pessoal que sabe di 
rigir,pessoal que pode entender o caso de Índio.Não assim como o Chi 
co,o Joaton,oReginal.do,nl? Reginaldo pode entender,mas do jeito que 
elettava fazendo comigo lá ••• acho que ele não tem amor, ele não tem 
assim de trabalhar pelo índio por amor não, não tem não.Do jeito que 
eu vi eu acho que todos esses pessoal, a equipe que tá trabalhando 
aqui no Xingu, esses funcionários são muito ruim, isso eu tenho cer 
teza. que eles são ruim mesmo! 

Ará . • S tudo essas coisas,né?Agora,outras coisas:que ele andou,quando ele 
chegou aí,começou espalhar a! que essa aldeia aqui ou então lá do 
Txicão,diz que que ele ia abrir um posto,né?Assim foi prometido. 
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Ninguém pediu,ele quem prometeu.Agora os pessoal fica co.brando isso comi 
go,né?Põxa!Não fui eu que falei essas coisas,eles t~m que cobrar I com 
ele,com o diretor,não cobrar de mim.Como o Prepori chegou aqui e falou . 
comigo: "-Puxatvocê não aparece mais, agente fica doente vocês não atende,: 
vocês têm barco,Txicão tem barco,que vocês tem comigo,vocês tão com rai- ; 
va de mim?".E .o que quê eu vou responder?Eu falei pra ele que a gente não i 
pode ir lá porque não tem gasolina,eu to aqui mais de seis meses já,com · 
motor parado sem gasolina.Então que jeito que eu vou atender esses outro 
aldeias que fica pra baixo?Então isso a! fica chato pra mim nê?Parece que 
eu que prometi essas coisas pra eles.Mas não fui eu!Eu tambám tO esperan 
do gasolina chegar pra mim fazer isso.Eu não posso trabalhar pra eles sem 
gasolina.Como é que eu posso atender?Eu sei que eles tão esperando,né? 
Porque ele prometeu.Diz que toda semana pra mim descer até 1, no Maciá, 
do Maciá eu volto.Toda semana nós ia trocar:no outro dia ia daqui, no ou,...: 
tro dia ia do Txicão, assim qu.e foi combinado.Mas a! nunca funcionou, até 
agora.Já há quantos anos que ele t, aí?Doi,né?Acho que é.Dois anos que 
ele j4 t& a!.Ele prometeu,falou isso no dia que ele chegou aqui.Mas eu 
sei que ele falou essas coisas sp pra gostar dele,pra ver se agente dei 
xasse ele mesmo aqui, como diretor do Parque.i s6 pra isso que ele ficou 
andando falando essas coisas ••• 

Amati:Agora ele j~ tem tude,né? 

Ará :Claro né?Agora ele j' tem tudo.Ele tava querendo I isso, que ele tava pre· 
cisando ••• j~ tem swiócasa,já tem seu carro,que nunca teve na vida dele •• :, 
então é isso.i chato I isso a!,né?Que ele andou espalhando, falando essas1 

coisas.Agora os pessoal que mora a! perto da gente fica cobrando isso ••• 
logo pra mim?Não fui eu que falei!Agora vou tentar de novo,falar com ele 
pra ver se ele deixa·mesmo gasolina aí.Ele prometeu que sempre ia deixar: 
800 litros de gasolina aqui,pra atender esses aldeias.E cadê esses 800 
litros?:thmca recebi! ât.f"."agora recebi 200 litros.E eles acham que ~ases :iC{ 
200 litros é muita gasolina já pra essa aldeia.Diz que a gente tá gas 
tando atoa.Aonde eu jl gastei gasolina atoa?Eu nunca brinquei de motor! 
Eu não sou criança pra brincar de barco,n,?Então essas gasolina que a 
gente tem aqui, pra quando a gente precisa de 'tlllas coisas urgentes,assi.m. 
quando tem doente a gente dá um pulo a! no Txicão.At, agora eu andei de :_~ 
barco até s6 no Txicão.Sempre pegar remédio,que a gente não tem rem4dio 
aqui,ou então quando precisa dar injeção nas crianças a gente vai lá 
chamar os meninos que atende a gente também; é só nisso que a gemte gasta 
essa gasolina de 200 litros;não 6 sempre 200 litros que a gente recebe ~~ 
também,sempre é 20 litros só.B o que 4 20 litros ntf?Então I isso.Essas 
coisas que ele prometeu acho que ele tem que cumprir,fazer direitinho 
como, ele prometeu.Eu acho que ele tem que fazer direitinho porque senão 
fica muito chato demais pra mim.Não s6 pra m.im.,pra todo mundo.Então I 
isso, porque ati agora eu não vi esses chefe de posto,diretor,funcionar 
direito,na minha vida, nunca! 

.Amati:Ará,você sabe que eu sou testemunha de tudt>,né? Bu tenho vontade de con. 
versar com presidente,contar a verdade ••• o que quê o Chico tá fazendo. 
Talvez esses presidentes não ti sabendo,porque nin«wfm. tem. coragem de · 
conversar assim na presença do Chico,isse a! nillgl1ém tem coragem mesmo. 
Porque na hora que o presidente chega aí,todo mundo fala e contrário e 
não tf mais do jeit0 que ele tava pensando n4?Então eu gostaria que um 
dia que o presidente aparecer, eu acho que vou subir lá e contar o que 
quê t4 acontecendo, do jeito que ele ameaçou Aruiavi,do jeito que ele 
ameaçou Pionin, do jeito que ele fez tudo,quer dizer,eu sou testemunha 
de tudo,n&?Eu assisti,assisti mesmo.Isso aí,se precisar de prova,vem aqui 
no poste Lecnardo,vem me procurar que eu estou aqui,tõ aqui sentado na 
cadeira, que eu conto como I que aeonteceu.como lque foi ••• que eu sou 
testem:unha,quer dizer,eu assisti tudo,tudo,tudo mesmo,ni?Tudo,desde o 
início até agora.Que eu fui lá em cima e o pessoal t, reclamando: o 
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Chi~o t~ começando a tratar mal os pessoal 1~ de cima;veio o Kam.ayurá, 
Map!,tamblh>. veio dizer,vem queixar,veio o Kalapalo,Tawquire,veio quei 
xar:"qu.e nãc d~ nem um. pouco de anzol nem de linha,nem roupa pra eles, 
nem ferramentas ••• todas coisas que o Chico compra,as ceisas não chegam 
nas mãos deles,fica tudo lá nos puxa-saco dele".lsso aí o Chico não 
deveria fazer essas coisas,ni?Se ele é diretor mesmo,tem qus atender 
tode mundo igual,não ~ mesmo?Essas coisas eu tenho ventade de conversar 
com o presidente. 

Ar, :Ele não está aí pra atender s6 llll• 

.Amati:Não,tem que atender todos! 

Ara :Se ale ti aí pra isso.Tem que atender toàm14tuta.o. 

Amati:Claro!Agera eu tenho vontade de conversar essas coisas,que eu não vou 
ficar calado né?Tenho que falar com o presidente. Ou então esse presi 
dente é inim.mgo do !ndio também.só se ele for inimigo do índio· também 
nl? s6 se ele está querendo acabar com índio também. A! já i outra coi 
sa.Mas se ele & presidente-pra ajudar o !ndio tem que olhar essas ooi: 
sas tamb~m,n4? Tem que ver estas coisas que está acentecendo. Agora não 
sei se ele está do lado do Chico, se ele, puxa-saco do Chico, se o 
Chico~ puxa-saco do presidente, se Orlando I puxa-saco do presidente, 
a gente não sabe.Porque agora, no-Orlando e no Cláudio eu não confio 
mais nadaJele ~ um traidor tamb~m. Agora eu já chego a compreender quem 
sio o Orlando e o Cládio. Tá certo, ele foi no outro caso, no outro la.~c 
do eles foram muito bom, eles fizeram demarcação, criaram o nome do - 
Parque, está tudo certo. Mas agora não, agora eles têm que lutar pro 
resto da vida,né? Eles ji aguentou todo esse tempo que eles ficaram 
aqui, que, UJna ár~a onde eles criaram o nome deles.-Ali,a, tem o name 
do irmão deles que I chamado Posto Leonardo Villas Bõaà.O que & o pos 
to Leonardo Villas Bôas agora? T& apodrecendo. Isso a! é UJna vergonha, 
um.a vergonha pro Orlando e pro Cl&udio. s& quer dizer que eles criaram 
o nome deles a!. Depois que eles ficaram famosos deixam os !ndios aban 
donados. Isso está errado, está completam.ente errado. - 

Ara:!,, isso mesmo. Bom, então é isso que eu.queria falar. Tem muitas co:i,,. 
sas pra falar, mas a gente tinha que falar isso aí direto, conversando , 
pra acertar,né? 

Amati:S.Tem que falar pessoalmente. 

Ará :Agora,pra falar assim na gravação a gente vai falando isso a!, mas na 
hora que esti gravando a gente não lembra tudo, esquece né? 

Aru :T& bom Ará, vamos botar data nessa gravação pra ficar com data: hoje, 
dia 0.3 de novembro de 1980. E a gravação que a gente ouviu aqui,I de 
Amatiwanã, a li gravaçãoJ e a outra é do Ararapã, chefe da tribG dos 
Tr-umai. Agora vou passar gravar um pouco Komenti, o Txicão, para ver 
o que ele vê também do Chioo t como está funoi.onando o Parque.Qual o 
ponto de vista que ele está vendo, que os Txicãoestão vendo do Chico, 
da Punai., dos trabalhos deles. Se está bom, se ele está ·gostando. 
Komenti, eu queria que você falasse um pouco, dizór· .. o que os Txicão 
estão vendo da Funai, do trabalho do Chico e do presidente da Funai, 
como o Am.ati e e Arara falaram ta~&m. Se ãles estão gostando, àe 
eet, bom. Pode falar um pouco , 
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Komenti: l?ois ,, eu vou falar s6 um pouco, que eu penso na minha cabeça, ntf 
Então é isso mesmo que a gente pensa, pensamento da gente 4 ames 
ma coisa: que o nosso diretor não, outra coisa mesmo, que a gente 
não está aceitando ele. Bom, o diretor nosso, o Chico, n6~ também 
não acha ele bom. Porque que a gente nio acha ele· bom? Porque ele t, aqui fazendo um serviço que ninguém pode fazer. E um trabalho é 
outra coisa: tem que ser direitinho. Então, por isso que n&s os T~ 
cão não aceitou ele. No tempo do Apoena, que ele tava aqui, não g(!, 
tamos até agora. Porque i um cara sabido, um cara sabido mesmo. En 
gana demais. Engana as pessoas. Mas agora, pros pessoal de-cima, 
eles acham que o trabalho dele é tudo bom, tudo direitinho. Mas pa 
ra n6s mesmo, de aqui pra lá, ninguém acha que ele é bom mesmo. Que 
ele é um cara sabido. Você ve o jeito dele, n,? Qualquer alguma cd,.. 
sa a gente fala para ele, ele fala tudo de mentira. For isso, entã,, 
que agora vou falar outras coisas ••• Mesmo que eu não estou escutm 
do, mas eu ouvi um pouco eles falar tambE!m, né? O dinheiro que ele 
est~ ganhando não é pra ajudar Índio. Ele está ganhando é para ele 
mesmo. t roubando, é roubando o dinheiro que ele está ganahando com 
a Funai. Mas o dinheiro que ele ganha com a Funai não é pra ele com 
prar as coisas que ele ia comprar. Diz que ele faz a compra é par- 
ticular dele. Não é pra dar pros !ndio não. Então isso a! nós não 
gosta, porque não é com dinheiro dele que ele com.pra. 

Aruiavi: O dinheiro que você fala é o dinheiro que a Funai dá pra ser com 
prados objetos pros Índios? t esse aí que fica com ele, ele rouba 
pra ele? compra as coisas particular dele, é isso aí que voc8 está 
falando? 

Komenti: i isso, nd? t isso a! que eu estou falando. Bom, porque·muitas ve 
zes ele fica prometendo que vai dar, mas depois, no fim, ele fala 
que é dele. Que ele compra com dinheiro dele. Mas,então a gente Pt!!, 
saque não é dinheiro dele, se fosse dinheiro dele, não ia comprar 
aquele montão de coisas pra ele não, ia comprar as coisas que ele 
quer. Você vê na casa dele, quando ele passa lá em Bras!lia, ele vol. 
ta com aquele montão. Mas .não, I pra gente. f pra ele. Não sei pra - 
queS Então a gente pensa que é pra gente, né? Então fica pedindo, 
mas depois, no fim ••• não sei pra onde ele leva essas coisas que :fi 
ca na casa dele, não sei se·ele mesmo que usa, ou ele dá proa outros 
Isso aí a gente não entende. Não entende mesmo& Mas a gente entenm 
que ele compra isso aí para vender mesmo; isso a! é verdade que a · 
gente fala. Mas agora vou falar outra coisa, n&s não 'goat a mais eJe. 
Essa vez que ndá -fomos pro posto, piorou. For isso-que o pessoal 
vai esperar ele ••• não sei se eles vão conversar ••• se su tõ li: 
também eu falo com ele. Você sabe, né? Esse carro que ele tinha, 
diz que levou lá pra BR-80, a gente pensa assim, né, Ele levou 
carro pra lá spo pra ajudar os fazendeiros, os amigos dele, os ir 
mão, os primos dele. Não é pra ajudar os índios. t pra ajudar os 
fazendeirosl Então a gente ficou pensando: o diretor faz desse ~i - 
to, ficar carregando essas soisas que ficam no posto; essas cojaas 

- que a .,gente pensa que é pra gente, né? Mas depois fica correndo pra 
lá, proa amigos dele, pros fazendeiro, então a gente fica pensando 
que ele é um cara sabido mesmo. Ele é um sabido mesmo: Agora, eu 
acho assim, eu sei que ele levou esse carro pra 1~, porque ele j 
escutou que ele ia sair. Ele não pode deixar esse carro que comprou 
com os índios. Não pode deixar, porque ele viu o ~ireter primeim, 
né? Todal as vezes que os diretor-saia daí do Leonardo, deixava O;'. 
que eles comprava pra índio, ••• você v&, Ele deixou um. trator, to- 
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yota, esses caminhão; então ele não pode fazer desse jeito. Eu sei 
que ele achou que o diretor que tava aqui era bobo, mas como ele~ 
um.. cara inteligente, então ele não pode deicar um carro que ele 1em, 
né? Mas eu sei que ele não levou pra ficar na BR-80. Depois que ~le 
vai sair, a gente vai mandar ele sair ••• claro que a gente vai uan 
darl Não serve para nada mesmo, não serve mesmo. N&s acha·que ele 
nãe serve. Mas agora, o pessoal de cima, acha que-ele é b~, acha 
que ele é )lm diretor que vê toda aldaia. Sabe porque os :pessoal· 
acha que ele é bom? Forque ele dá um cigarro ••• ele dá um cigarro. 
Cada chefe da aldeia·cheg~ 1~ na casa dele, ele dá um cigarre. En 
tão eles acham que ele é bom, diretor direito, né? um cigarr~ s& 

-· e a gente pode acertar com ele? Negativo. Negativo. Um dia ele que 
ria me dar uma carteira de cigarro, não sei se ele pensou que eu 
era bobo, né? Mas não posso, não podia fumar com ele. Então isso aí 
a gente acha que é, né? 

Aruiavi: T' bom, Komenti. A gente vai terminando por aqui. Tá bom a gravação. 

Komenti: Agora vou falar o últim0: Nosso diretor, o Chico, um filho da puta, 
um careca, um barngude, nãe adianta desistir, satr do posto mesmo, 
ninguém vai mais·aoeitar se ele desistir. Tem que ir embor~ mesmo, 
que ele não serve pra nada. Tem que ir embora mesmo, Se ele não sair 
daqui, ele passando por aqui, ele vai levar um. ferida. Vai ficar 
igual ao amigo dele, vai ficar igual p.rim,o::..dele, vai contar que ele 
levou uma bord.1anada no braço dele, depois do braço nas costas, de 
pois das costas na cabeça. Então ele vai continuando andando até 1, onde ele quizer beber ~gua, ele vai orinar na mão dele, vai be 
ber chichi dele: Isso .que ele vai encontrar se ele não sair logo 
daqui' Que a gente nem aceita mais ele, por isso que eu estou fa1.!P 
do ••• Não adianta desistir, porque·desistir, um dia ele vai enganar 
a gente de novo. A! vai bater nelel i só isso que eu estou falando. 

Aruiavi: Tá bom, Komenti. Essa gravação que nós estamos fazendo aqui é pra 
ser mandada lá pra Comissão Pro-tndio. A CPI é uma turma que ajuda 
muito o !ndio,sabe?~Qualquer coisa que a Funai faz de' errado eom 
índio, a CPI cai encima dessa Funai, por isso a Funai fica um pou,.. 
co assim meio com medo porque tem mui.ta gente que tá olhando o ín 
dio, que tá ajudando o índio, entãe eles tem medo de fazer um ~g6- 
cio mais forte com nós. i por isso que a Funai não chegou ainda fa 
zer ••• bagunçar de uma vez aqui.~ porque existe essa gente, a CPI, 
tem os antrop&logos e o CIMI também. E essa gravação que n6s esta 
mos fazendo aqui vai ser encaminhada pra eles, pra eles ouvirem o 
que nós falamos aqui, o que acontece aqui e eles fazerem alguma coi 
sa por nós. A gente espera algu:na coisa deles. - 

Cirilo, diz que quando você esteve em são Paulo, o Orlando ficou 
muito bra~o com você, eu queria que- você contasse o que quê o . __ · 
Orlando falou com você em são Faul.o. Inclusive disse que ele tinha 
falaàb pra você que a gente não falasse muita besteira dele, porque 
se falasse mal do Orlando, do Cláudio, eles iam mandar soltar bom 
ba aqui. Pra matar todo o !ndio 4o Xingu. Isso é verdade que ele fa 
lou, Ci_i'ilo'l 

Cirilo: Isso aqui eu não sei não, viu Aruiavi.Não sei não.Isso aqui nã0 fa 
lou nada pra mim. Falou: "que todo mundo tudo bem?"-perguntando.Aí 
eu falei pra ele:-todo mundo .tudo bem,. "Como que vai Aruiavi ,como 
que vai seu cunhado ,como que vai seu filho?Como que vai o Kanato • 

* Refere-se ao depoimento de um peãc sobrevivente ao massacre de 8.JosáBang Bag 
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o Aritanat"-perguntando tudo pra mim, viu Aruiavi.AÍ eu falei pra ele, 
tudo bem.A! ele falou pra mim: "Eu que fechei avião, eu que fechei 
avião pra trazer pra cá,não quero mais passar pra cá.Eu mandei só re 
médio pra criança,esse velh(!) morreu tudo.º-S6 isso ,s6. A! eu falei pra · 
ele:~ Orlando,porque você faz assim comigo?Não ajudei·você a!,~~~! 
Txukarram.ãe primeiro ,dep0is ajudei vooê amansar Txicãe. Agora voêê faz : 
um.a coisa pra mim?! Eu não faz não - falei para ele - já ajudei muito ' 
você a!, voe&, K'~ee.n.,;'.Akarore tilm°'m, agora fzer uma coisa ••• mas meu· 
filho simt. Que fica bravo com você, q'W\ndo voe& foi lá levar o Apoena, 
fica bravó você. Eu não! Eu não faz um.a coaaa pra você, eu pensando 
voe& aí: você que pegou, você que criou meu filho, isso que é verdade 
que você fez comigo. s&. 

Aruiaví: s& isso,né? 

Cirilo: SÓ isso. 

Aruiavi: Agora eu pergunto a você se a gente pode dar essa gravação seu pra 
CFI-SP. A CPI é aquilo que eu expliquei pra você, ;uma turma que. ajuda 
nós, ajuda o Índio. Pode entregar essa fita para eles? 

Cirilo: Pode. 

Aruiavi: Tá bom. Então era só isso, viu Cirilo? Muito obrigado. Agora vamos 
passar a ouvir o Kreton, é um. Índio Kreen-Akarore. 11 um !ndi0 dos mais 
novos que tem aqui no Xingu, que vieram lá de Peixoto de Azevedo. E 
ele vai faJ.ar um pouco; essa gravação sobre o Chi.coe do funcionamento 
do Xingu. O que ele está achando: Se o Chico I bom, isso ele vai dizer. 
- & Kreton, você me falou uma vez que o Chico- tinha f~ado pra você 
que os índios de aqui tava muito feio com ele. Que tava brigando com 
ele, que parasse com isso, que se o índio matar um branco que ele ia 
mandar soltar bomba pra matar todo o !ndio. Ele falou isso mesmo pra 
você? Você tinha contado pra mim. Conta isso pra mim. 

Kreton: Olha, eu falei com Chico porque qu! joga bomba, acabar com Diauarum, 
índio? Porque matar índio que matqu branco?! Eu fico br_llml Chiou. For 
que vai·mandar jogar bomba? Todo mundo vai assim e fal.ou com o Chico: 

.. porque voc!.che.geu fazer assim com bomba? Porque você,· Ó Chico, vai 
fazer com bomba? Todo mundo está triste,oom o pessoal •••• ele vai assim 
foi assim que ele falou ••• assim, só isso. 

Aruiavi: Mas o Chico falou pra você que o Índio matando caraiba, ele vai mandar 
jogar bomba? O 6hico falou isso? 

Kreton: S assim. Assim que falou Chico. 

Aruiavi: Ele falou pra você? 

Kreton: t, ele falou. Ele falou: •'Porque matou o branco o !ndio, ele vai jogar 
bomba, porque matou com o pessoal daqui do Diauarun. ••• :S mui to índio 
bobo. Porque vou matar com bomba, vou fazer com bomba o pessoal. do 
Diauarum." - ele falCi>u, o Chico. Só isso. 

Aruiavi: Ti bom Kreton. Agora acabamos de ouvir o Kreton, é UID. índio que fala 
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mais ·Qu· m~~.~,o pe~.tug~s. ç: Qp.~oô tinha falado isso par,aele; que.j 
os Kree:.QêAluirôre estava;, \>r.!llko· com Chico, e o .Chico :f'Eµ;a~ào coDÍ elej! 

. ,..·. ·_·''·;"',-';._· ' . ' ; . '. ·.· - .. ·"··· :.- ' '. ... . . . .. · •. . ; . . .. . . .,-.·.t 
que nae fizessem. isso, que os· Kree~.lôta:rore . .fiéas~em bem. Que s~ etíll 
í,ndiÔ. ~atar - branéo ele ia. manclar' setf.ar ·. bG>mba para• mat·~r tode~ . ! 
ó·s índios. JLisso que .ele estava querendo dizer. Jgora a gente vé' <. i 
quem.é esse diretor do parque que esta áí.dirigindo·o Xin«u,. n~? ,"i 
... mais uma coisa Xreton, ev. pergunto ·se v0cê gosta do Clµ.oo. Ele -- -·· 
é seu amigp, Kreen.;...Akarore tudo gosta de Ohieco? - 

{fim da gravaçã,ol 

Kreton: 1- .Mas agora Chico, não mais agora. Nãe ! 

\. 
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