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PRESID.tN:IA da FUN.:U 

FUNDAÇÃO NACICNAL 00 1:NDIO 

F.d. Minter BI. A 79 arrlar 

Setor de Autarquias - Sul 
70.000 BRAS!LIA - DF 

Prezados Senhores: 

Tendo sido procurados pelos ín:iios do PARQJE NACICNAL DO XIN3J, na pessoa de 

.KANATO, ARITANA, Y..~'ID1VIÂ, TAKUMÃ, ARUIAVI e MAIRAWt'.:, torramos conhecirrento 
dos pormenores da relação entre Irrí.íos e 'IV TUPI, no que diz respeito à 
novela ARITANA. Solicitada nossa colal::oração, redigimos carta à TV TUPI 
(anexa) , orrle expr'esserros as rei vindicações que nos haviam sido transmitidas 

· pelos irrlios. 

A resposta (carta anexa) da referida ení.ssora n20 só não ater.deu aos interesses 

dos ín:iios, corro vestiu-se .de teor grosseiraraente intimida tório. Não há, em 

nossa atitude, outro sentimento que não·o de colaborar cem os Índios na 

justiça de sua rei·.r.i..rrlicações perante a 'IV TUPI. A carta "supostamente 

assinada pelos kios e :por eles próprios entregue à 'IV TUPIº é a expressão 
de sua vontade, fa-=o, aliás, que pede ser a qualquer rnonento corrprovado, 

ouvidos os diretar.:-~nte envolvidos. 

lmexarros à presente.r<:!latório explicativo de to:la a questão, bem caro o texto 

de depoirrentos e o.rtzos docurrentos, que p:derão ser úteis a v.sas. no 
julgamento e encã7i.nhamento dos fatos. 

Solicitamos a iniciativa da FUNAI, na qualidade de órgão encarregado da 

tutela dos irrlíger:.as, no sentido de atuar junto à TV TUPI, para defesa dos 

direitos dos írrlio.s, inclusive mE.diante eventual ação judicial cabível, ma 

vez que foram baklados os esforços para una solução amigável. 

Ã df.spoaí.çâo de V. Sas. para quaisquer informações que se faç,:,m neccssÉrri as, 
subscrevam-nos, na certeza de que a FUNAT não faltará ao cumprimento de suas 

atribuiçêes, 

Atenciosarrcnte, 

f~ A./t-:-,- ~ 
Eduardo Viveiros cr.! Castro - ant.ropôl ojo - Musell Nac í.ona L do Rio de Jandro 
~ 7' ~ . li rf..).ll-l_ 

Lnx Vid~tl ,- antrop:il<XJ.:-t !Q Univer-s}J.:1~1c &'"io ~,:m1o 

,ta..,\_,c._o,)t..(? e l..«_e .• _./>_C l ~'-...,~·"\.. t:-;,o f v\ t-t...!:' u .... t: L e 
r-ttr La Hc lcn..1 de n.:1rro~: l in~ntcl - ütlvC'\J~Kl.1 - Ofú t/~;p 28. 8'12 
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( . RE!ATÕRIO. 

I. CRQN)LOGIA OOS FA'IOS 

1. En 22.10.78 , chega ao Parque Nacional do Xingu, Posto Leonardo, equipe 
da TV 'IUPI, lidera.da pelo Sr. GALON. A equipe traz fita gravada pelo Sr. 
ORIANI)) VILLAS-3:>AS, na qual este . apresenta o Sr. GALON corro amigo seu e 

dos í.rrlios e p:de sua colal::oraçâo.para a filmagem da rnvela, apresentamo 
rituais: TAWAP..::..:'iA.."iÍ\, QJARIJP, JAKUI, URUÃ, CI-DRO e lutas; 

2. De 22 .10. 78 a 26 .10. 78, 2 · (duas) aldeias: YJtJ<lALAPITI e KP11IAYURÃ. par t.í.cí.pem 

da f.ilrnagem, aE=I"esen.tardo os referidos rituais, inclusive o JAKUI, que é 
tal::,uado. .E: utilizado um a:mtingente de aproxímadement.e 100 (cem) írrlios,· 
entre adultos e criarças, que participam ativamente da fiJmagem; 

/', 

3. Em 26 .10. 78, a equipe da 'IV 'IUPI deixa o Parque Nacional do Xingu, tendo en 
tregue aos irrlic.is caixas de fB-pelão contemo laranjas, ~o podre, caãxí.nhas de 
anzóis e pentes e prcoeterdo o envio de outros "presentes"; 

4. Não terrlo recec ido os presentes pranetidos, descontentes cem o desenrolar da 
novela e divulç~ção do I1Ci1'e A..tU:riAL\lt\., che~1 a são Paulo urra delegação de índios 
do Xingu: .KANA'.:·J, TAK-.-:-!Ã, AR.ITA..IQ\.1 YM1JKUIÃ, F.RUllWI, MAIPJl.J·iÊ. são feitas 
tentativas de concato com os Srs. Orlam'.o e Cláudio Villas-Boas, que, entre 
tanto, não os ;,..:.cs"!:'2 .• :t receber (março de 1979); 

5. Na mesma ocasí.âo, os L"rlios. tents.11, durante urna semana, contatar o Sr. Galon. 

Ao final desse -:67:fO, são recebidos pelo Sr. GALON, que prar!ete levar a rei 
virrlicação dos ':\'ndios à diretoria da TV 'IUPI. Nenhu11B. prov idénc.í.a é, entre 

tanto, tomada 1: os Ír.dios entram en contato com antropSlogos e advoqado , so 
licitan:1.o sua c::;lab:>ração; 

6. 28.03.79 cart;a dos Irdtos, erider'eçada à 'IV 'IUPI e datada de 26 .03. 79; 

7. 30 .03. 79 : carta da 'IV 'IUPI, assinada pelo Sr. WiLSON A..7\flDNIO DE A.NIJRf'.DE, di 
retor administrativo e encaminhada à FUNAI - SfD PAUI.0. 



II. A CARTA DA '.IV TUPI - ·roNSID;RAÇÕFS • 
l 
é 

A carta da 'N 'IUPI~ datada de 30. 03. 79 e encaminhada à Direção da FUNAI - são 
·Paulo, ê desrespe.i.tosa ao írrlio e inveridica. 

Com efeito, sua redaç.i:> é clara no sentido de negar aos índios o enterrlimento 
necessário à defesa de seus próprios interesses. Coloca-os na pos íçâo vergo 
nhcsa de joguetes en mão dos "civilizados": 

11Na citada carta ressalta a evidência de infiltração 
p::>lítica dos "civilizados" quererrlo utilizar-se dos 

irrlios para atingir seus objetivos não o::mfessados." 

/\ 

Os irrlios buscarem apo.ío para a tradução de suas reivi.rrlicaçôes, identificação 
de seus dir~tos. Não foram usados, corro quer fazer crer a 'IV TUPI. O desron 
tentamento dos írc.ios com a questão referente à rovel a ARITAL~ não é sequer fato 
txrx», recente. A edição da revista 11ISIO t'', de 20.12. 78, traz artigo de Nir - 
lando Beirão, referente ao desembarque de ApJena Meirelles m Parque do Xingu: 
os in:lios maní.festiam expressanent;e sua conrrar í.edede face à novel.a ARITAJ.x..Z\. 
Diz ainda a refer.::.da carta que haveria "elementos interessados em conturbar o 
relacionamento ir.cio-televisão Tupi" . Que relacionarrento é esse que a 'IV TUPI 
reveste de carâte::- paradí.s'Iaco? Os depoírrentos anexos nostram bastante bem a 
atitude da TV 'IU.1::-.: pera com os írrlios. 1::, aliás, do Sr. Galon a frase: 

li para facilitar rosso trõbalho, tudo foi prometido." 

Conturbar o relac~~na.~E:!1.to irrlio- TV 'IUPI será acaso deixar à vista o engcdo 
de' que foram víti..~a.s os ir.dias? 
A seguir, afirrri.a a TV TUPI, na pessoa de seu diretor administrativo: 

"QJ.ando da gravação de cenas externas entre os Írrlios, 
vários presentes foram entregues." 

Ainda outra vez, cs próprios ir.dias denunciam a natureza dosºpresentes" rece 

bidos: 

"Primeira co í.sa que encorrcrou é laranja, cheio laranja .•• 

outra caixa tinha pão, tudo pxlre, tudo podre mesrro. E 

outra caixa tinha rresrna coisa: laranja, laranja.· Ai ou 
tra caixa tinha umas dez caixinhas de anzol, né? taml:>é.rn 
tinha linha de :pescar • • • sabonete. . . esse aí que é pa 
gamento deles." (deµ:,imcnto de ARITANA, anexo). 

E, maí.s adiante, a.:firrra. a TV 'IUPI que foi pedido aos írrlios para que colab::>rassan 
"sem qualquer outzo ônus". Ora, trabaloo algum se pressu_p3c gratuito. Tanto ne í.s 
grave o fato, se lanbrarnos que o art. 58 do Estatuto do !ndio classifica corro 
crime contra os írrlios o "utilizar o Írrlio ou cornmí dado in:lígcna corro objeto de 

prop:tgan:1.:J. turística ou ~ibição p.y.a fins lucrativos" (Estatuto do !ndio, art. 
58, II).. Hã, reg._:lardo a matéria, por t.ar.ía ·esJ..X..cÍfica da FUNAI. 

3 



• ..- A lista referida p:la TV 'IUPI corro terrlo sido elaborada de o::m.nn acordo .corn os ,, 

Wios, jamais teve a aprovação destes. Basta consultá-los. A lista chega rres- 
.no a ser ultrajante: a divisão dos ·"presentes" entre o total dos participmtcs das 

filmagens terminaria re:iwrlarilo an quantidades ridículas. 
Diz ain::la o Sr. Wilson Antonio de Arrlrade: 

"A encomerda dos objetos estava já sendo exocutada ... 11 

Teria sido o "bem relacionamento Ín:lio--'l'V 'IUPI" o re.sp:msável pel.a realização 
de algum paqarrentio apenas tanto ternp:) depo í s de realizadas as f iliragcns? 
Também do Sr. Wilson a af irm:ição de que, na ocasião, lhe teria sido ·entregue 
nova lista. ·ara, a "mva" lista fora já discutida entre o Sr. Galon e os ín 
dios, . em conversa anterior e gravada pelos Ín:lios, com o consent.írrento daque 
le ftmcionário (vi.de t.exto anexo). 
O pretexto referer:te ã aquisição de armas de fogo é lamentável. Teria a 'IV 'ItJPI 
tomado qualquer providência no sentido de obtenção da referida permissão'? 

A carta da 'I;V 'IUPI é descabida e insultuosa. Trabalho não se pressup3e gratui 
to. A TV 'IUPI dever í.a estar ciente de que não se compra o traballio irrlígena 
com um par de bugigangas. Cumpre transcrever, p:>r pertinente, a declaração 
do índio ARUIAVI ':RL:'-IAI: 

"E até agora, aqui em são Paulo, a Tupi oontinua enro 
lan:io o Aritana. Eu 1tô aqui jtmto com eles, a Tupi 
o:mtinua enganando o Ar í.tana, dizemo que vão resolver 
airrla o paqemerrto do nome dele. . . da novela qu€: é 
.Aritana, mas até agora não paçaram ele ... e 'tão enro - 
Lardo , Isso é urna coisa que deixa a gente caca vez mais 
triste, cada vez roais vendo corro é que é o branco, Isso 
é umas coisas que não é rom :para o Írrlio, aí· passarros 
saber que o branco só querem enganarem o írrlio mesrro , eles 
acha que o Ín:lio é besta, o írrlio não sabe pensar, que 
não ten um pouqutnho de conhecimento. Mas estão e:ngana - 
dos, a gente tem cabeça sim, também pensarros igual a e 
les, eles não vão pensar que a gente é tão bur'ro corro eles 
pensam." 



e II~. A NJVELA. ARITANA - O)NSIDERAÇÕFS 

Se os povos irrligenas do Xingu, num processo de na.is de 30 (trinta) aros, vêm 
servin::lo de matéria prima para os ne íos de a:rnunicação an geral, ora tonados 
cx:m::> testemunhos vivos da êpoca do desmbr:imento, ora corro sírnl:olos do Brasil 
Irrligena, que a consciêrx::ia nacional brasileira sente necessidade de criar, a 
mvela da TV 'IUPI - ARITANA - enquanto com.mi.cação de massa, leva esse processo 
à saturação, sobretudo em 2 (dois) aspectos: 

a. corrluz os in:lios xínçuaros à vivência tão intensificada dos seus papêí s de 
sirntolos, que f€ll{Útem o acesso franm da gravação, inclusive a rituais ta 
buados, com rrontagem exclu.:>iva para a TV TUPI; 

b. explora enfaticamente i;:ara brasileiros o exotisrro e a ideologia de um "ron 
sauvage", de extzema mnveniência para a pesada mnsciência nacional, mas 
na verdade, o est.ereôt.ípo que acaba expondo um símbolo no minirro ingênuo e 
apatetado, com a agravante de rótulos tomados de pessoas de povos reais. 

r-. Em 21.11. 78, um gri.Jp::> de antrop5logos, médicos e linguistas encaminhou rota de 
protesto ao então Presidente da FUNA.I, contra a novela ARITAl.~, esclarecemo que, 
ao contrário do que fora apregoado,não houvera qualquer assessoria de profissionais 
especializados ro assunto. Esses profissionais, pelos mesrros rrot.ívos expostos 
acina, considerava..-: a rovel.a urra afronta direta ao Estatuto do lndio -:.· 1-t:.:, nPBre~. 

peito às ccmunidades irrlígenas xinguanas. 5=gu.ndo eles, a mvela det.urpava a 
realidade e seria veículo de dese:lucação do telespectador, reforçamo uma vez mais 
estereótip:::>s, que Lementavelmence prejudtcar í.em a compreensâo , pelo brasileiro,. 
da realidade irrlig:...-.a. 
fln nada contribuiu a mvela ao esclarecimento de questões relevantes à proble:á 
tica in:1Igena junto ao grande público. Pelo contrário, aumentou a.índa mais as 
distânc~s ao insi tir ro estere5tip:::>. O jornal "Folha de São Paulo" tem pJ.bli 
cado, diariamente, resurros dos capítulos de ARIT.A:.'lA, todos eles denunciando a 
ná qualidade da novela. Citem.JS o referente ao dia 23 .04. 79: r: 

••• 
11 a apresentação dos Úl tirros capítulos da discutida rove- 
la ARI'l'ANA, que surgiu COITO gran::1.e novidade e que a pró 
pria emissora acatou t.ransformando num fiasco." 
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N. CDNSIDERAÇ'ÕES JUR1DICAS 

1. o ESTA'IUrO oo lNDro 

A Lei n9 6.001, de 19.12.73, den:iminada ESrATlJID 00 1:Noro, classifica corro 

·CRJME OJN.I'RA os lNI)ros o "utilizar o irrlio ou canunidade irrligena corro objeto 

de propaganda turística ou·exibição para fins ·1ucrativos" (grifo rosso - 
· Estatuto do !mio, art. 58, II) • 

A rratéria é regulamentada por Portaria da FUNAI, de n9 448/N, de 13 .09. 77 e 

cujos ternos não foram respeitados quarrlo das filmagens da rovela ARITANA. 

2. A LffiISLAÇÃO BRASILEIRA ffiBRE DIREI'IDS AU'IDRAIS 

A Lei n9 5.988, de 14.12.73, regula os direitos autorais, "entendendo-se 

sob esta den::.minação os direitos de autor e direitos que lhe são conexos" 

(art. 19). são direitos conexos os referentes aos artistas intérpretes ou 

executantes (capítulo II). Aplicam-se aos direitos conexos as dí.sposãçôes 

relativas ao direito de autor (art.94). Ora, há princípio oonstitucional 

expresso,m sentido de qué"áosautores de obras literárias, artísticas e cien 

tíficas 1?9rtence o direito exclusivo de utilizá-las" (Emenda C.Onstitucional 
./ 

1/69, art. 153, § 25). 

A interpretação dos irrlÍgenas, p:::>r ocasião das filmagens da novela ARITANA 

enquadra-se, pcrt.anto, dentro de expressa previsão legal. E, ainda que 

assim não fosse, ié, airrla que não fossan tratados corro intérpretes ou exe 

cutantes, os írrlios efetivamente tral:alharam, deixaram de cuidar de suas 

roças pelo período de 4 {quatro) dias e trabalho algum se pressupS'e gratui 

to, "san Ônus", corro quer fazer crer a TV TUPI. 

3 • IX) DIREI'IO À IMAGEM 

A imagem do indivíduo, tal oorro seu nane, é parte integrante dos charrados 

direitos da personalidade. Não há, no direito poaí.t.ívo, dí.spoaíçâo expressa 

a respeito. A jurisprudência de nossos tribunais, entretanto, é farta no 
sentido de assegurar ao irrlivíduo a proteção de sua ina0an, zelan:lo para que 

dela não seja feito, p)r terceiros, uso irrlevido ou prejudicial ao irrlivíduo. 

4 • 00 DIREI'ID AO N:l1E 

O direito ao nome é, ro Direito Brasileiro, um direito da personalidade e, 

oorro tal, protegido. O rorne é a expressão da identidade do irrlividuo. "SOb 

esse aspecto, o direito à identidade se confunde com o direito ao nome, p:>rque 

ordinariamente é através deste que aquele se exerce" ("Do nome civil das pessoas 

naturais", R. Lim:Jngi França). 

A utilização do naue de urna pessoa real, Aritana, cem:> título da telenovela 
feriu não só a identidade pessoal do interessado, caro tEillbém se constituiu 

an grave atentado contra os costt.nnes tribais. C.an efeito, o nane Aritana é 
representativo não só do prenane, cano do nane de família. O nane pessoal 
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entre as tribos do Xirgu ·é una proprierlade simbólica inportante, cercada 
de regras de etiqueta e cuidados místicos. Cada grupo de parentesço dispÕe 
de un conjunto de nares fechado, que se transmite por gerações alternadas. 
O indivíduo recebe, certo temp:> depoí s de nascer, dois conjuntos de nares, 
advimos de p:rentes dos lados materno e paterno da geração de seus avós. 

A cada fase do ciclo de vida, troca-se de nane, sanpre dentro do conjunto 
originalmente referi.do. 
O ncrce de ll"Drtos recentes não deve ser pronunciado, sobretlrlo diante de 

parentes prôxírros do rrorto. Igualrrente, os nares de afins de un irrlivíduo 
não devem ser pronunciados por ele, em hí.pôcese alguma. Esta é una das 
regras rraf.s rigidas da etiqueta xinguana, e se insere em um ccmpl.exo siste-ra. 
de. a:iitação interacional entre afins, que é função e princípio de 

reciprocidade ~..ntais para a organização social das tribos do Alto Xin:fu. 
O rxrre pessoal, assim, é mais do que um mero roecaní.smo de identificação de 
irrlivíduo, é un rrarcador de relações e trocas sociais. De m::x:lo mais geral, 
evita-se entre os Yawalapiti interpelar as pessoas ~lo nare, usan:lo-se 

preferencialme-:te temos de parentesco. 
Nestas condiÇÕSS, o uso e propiciarrento ao uso do nare Aritana se torna mui:to 
mais grave que no caso do nane brasileiro. 
Aritana e sua :=a.mlia sent.Lram-se lesados em um bem sirnbolicarrente valioso e 
ficaram expostcs a agressê>es p:)tenciais contra valores básicos da cultura 

Yawalapiti. 
Note-se, airrla, que o irrlivíduo prejlrlicado é amplamente conhecido, por seu 
na:-e, entre os bran:::os, tendo participado de várias solenidades inte.r.êtnicas; 
o abuso de seu na::e, portanto, prejudica-o de fo:ana direta. 
Aritar.a é hoje, inclusive, nome de loja (vide recorte anexo). 
A divulgação do nane irrligena através da 'N, meio pcderoso de canunicação 
de massa, trac::.1ziu-se em grave aan:o ao ín::iio Aritana, sua femí.Lí.a e tribo 
e sua repercussão não pcderia jamais ter sido prevista pelos ín::lios. 
Nas palavras de ~to, pai de Aritana (depoimento .anexo): 
" Por serrlo a-:-anli.ã tem filho ... filho de Aritana.. . quardo que filho dele 
vai casar, nasceu filho hcmem. . . caro quer agora botar narre? Já botaram 
nane de novela!". 

/": .. 
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Pelo e.xp:)Sto e .terd:> a Tv 'lUPI violado direito dos ín:Uos novque .ddz .: rest=eito 
à obediência das c:orrlições previstas em lei para a filmagem de cenas com fins 
lucrativos, P3garrento de sua atuaçoo coro "intérpretes ou executantes", dei.xarrlo 

de ranunerar sua atuação por ocasião das filmagens, desrespeito de seus costumes 
e imagens e violação do direito. ao ttrne AR!TANA, é nú.ster sejam tomadas providên 
cias imediatas paza que .os danos causados, tanto II'aterial coro noral, sejam de-. 
vidamente indenizados. A propostia da 'IV 'llJPI, oonsubstanciada an sua carta de 
30.03.79, não deve sequer ser oonsiderada,fOr irrisória e aviltante. 

• A dignidade do írrlio não pode ficar exposta a interesses pecuniários, daqueles 
que eóntãnuam ven=o no índi~ apenas um objeto de mercancia. 

1 
1 
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' são Paulo, 26 de aar90 de 1979 • 
.:. ·- .. --r· 

Ilrao•• sra. 
Jle4e TUPI de 1-le"ri•lo 
Direfãe Gerai 
A/O s:r. .wia &aloa 

PJ-eaadoe S•nhore•, 

!en4o •• ri.ata aoeaae ooav.e~gõea aa,er1orea ooa ••:,r~ 
.. eupatee . "dNP ea,re•• • o a'baolu.to d.••~•pi:&1:0- . ~'. pr~uaa~ .. ~.:. 
-».-u-da.ea-..-r.1 tú ;- nmoa · :to~u-··-a; ·sx1clnc1.a d• a tendiuatO ·-- 
•• aeaeu r•iVS.ncH.o•olu ao qGe •• re~e:re l queatlo da novela "A - r1tena•. 

Coa e~elto, a at1t\lde da TV ~I. deade a lpooa da8 ti! 
mapna da nevela 110 :,arque d.o D.ns» 1cta •o 'Wadueido no flaaraa• 
te dearea:,e1-.o l moral • ooat11Me iade;enaa e ~-••0~111m10 4e 
proaeeeae f'ei-.. Valud •.•• • de aN•• oar.tftllt.llça, o'bUda atravla 
4• reoomenda9S.a 4a peeeoa d• iatJ.u.fo.o1& Jun~o aoa flPupoa do ,as- - «iu•, ae eqlli,.• da mPI aold.U.1~-. chlran1Je 4 as... tnteiroa, a 
popilaqle 4e 2 aldeia• ainguauae pai'& a fill*c•• de l'it~@ia ind{ 
aaaaa • 0 danO aoa 1.1'14109 CiiJ'aoteri•Ol1•8e DO 1t.penaa pelo alo J! 

. ' -- 
i&-HDtO do •aba.Lho realized$, :pele 1il 1rra3e d\la •preeen11ee • ofel' 

' ~ 
ta.doas (l.fi~Jee p~dr•• e cés eaizi~.ht;.~ de snr.01e), óemo ·eobre'la• 
do pela d•tut"pt1çlo da lllllliC•• do ln.dio, p•lo altlleo doe coatwaea • 
trad198oe ind!pnae • pelo propicie.mentio ae 11ao hd.~Yide de DOM 
"Al'1 tana•. 

______ · __ .-.. • ._ •. ~~bl:•_. · .. to-~~-~-~ctt~~ l .ff.--'-.tn'-f-'•--~pea~~ . do. 
sr. Galoa. iaoluaive &inda baJJteate :reoeate!lldte, eoas11o •• qu 
a coavezwa t~i: aravad&, com o oonheci~tn do referido .funoioiall• 
rt.o. 0 dJ. t1lll0 ,raso dac1o.•_ Dele& •1&tr•'f'l1tta, tmiibla alo ~Oi OWI • 
p1'1.do. · · 

Reeaae o&rou.ut&aoiu, 4 a pr&a-.nte paJ'a •n&1r de vsaa. 
eolu.Qlo 1aed.1ata p&J'a ·• qu.e!ltlOt ct.i• ·.nro io•• a:ttl ho~e • ateatltJ 
e reepei to qWI eua ili))or·'tâaolla reqtier. 
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Sio PauloJ 30 de. manco de. 7979. 

Ã 
VIREÇÃO VA F UNA I 
São Pau.lo. 

P1te.zado.6 Se.nhoJte..6, 

T enh o e.m mã.o.6 C.Oll.Jte.6pondê.n.c.1-a.,· .6u.po.6:tame.n.te. a,6,6,ln.ada. pe.lo~ In. 
dlõ-0 e. pe.lo.6 me.1.>mo.6 e.n..tlte.gu.e. a e.-0:t.a Vine.cã.o, e.m que. .6ã.o 6e.i.:ta..6 
c.)Ú:Uc.a.6 .ln.óun.da.da.6 ã. TV-TUPI~: e.v,lde.n.:te.me.n.te., pnoduz..i.da.6 .e e.lE:_ 
bo1tada.6 poJt e.te.me.n.:to.6 ·in..te.Jte..6.õado.6 e.m c.o~:tu.1tbaJt o 1te.lac.lon.ame.~ 

1 
• 1 

.to ln.dlo-.te.le.ul.óã.o Tupi .. 
Na c.,l.tada c.ans:« !Le.!.i.6 alta a. e.vldê.0n.c.,la · da Ln 6Lt:t.1tacã.o poll.:tlc.a / 
do s 11 c..l vlll z ado .6" q u.e.!Le.n. do u.:tifi zalt- .6 e. do s: I n.d,l o s pana a:tin.g Ln. 
.ó cus o b j e.:ti. v o .6 n.ã.o e o n. ó e.s .6 a do .6 .• 
Quando da ,g '1.a V a.cão de. c.:e.n.a.6 e x.te.lL n.a.1.i e.n.:tJr.e.' 0.6 Zn d..i. O .6 , V ãti.io .6 / 

plLe..6 e.n..te..6 óo1tam e.n.tJLe.gu.e.J.i, t.e.n do o Slt. · OJtlando VLta1.>boa.1.> pe.~ 
do a c.olabo1tacão de. :todo.ó pa1ta.a·ob1ta d..i.gn..i.óic.an.te. de. Ivan.i / 
Ribe.i1to e. Te.le.vl-&ã.o Tupi, 1.ie.~ q~alquêll ou.t.no Ôn.u.6. Me.t.Smo a.6.6.im, 
O.ó c.ãme.lta.6 p1tome.:te.1r,d~ mal.6 ~lgu~.6 p1te.iinte.J.i, não e..ópe.c.ióic.ado.6 
e. não quan.tLta..:tivame.n.:te. ·e.n.ume.Jta..do.6 .. · 
A.6!.iim, a Te.le.vi.õã.o Tupi n.a .óe.ma..na· pa.óJ.iada 011.ganizou uma li.ó.ta 
de. plte..óe.n.te..6 e.m c.omum ac.01tdo, e.n.tlte. o J.ie.u 1te.p1te.6e.n:tan:te. S1t. Ga 

lon e. o ln.dia AJu..tana, que. c.on.6l.6.tla no 1.>e.gui.n.te.: 
50 c.obe.1t:to1te..6 

de. do nml:»: 

. / . :~ . ~. 
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20 c.aixa.6 de. pilha.ó 11 

03 pe.~a.6 de .tec.1do.ó ( lon.lta ou popellne.) 
01 mo.ton de. popa·! ou 72 b1eiele.ta.6) 
e. ~n$ 15.000,00 ( quinze. mil c.nuze.ill.o.ó) de..6.tinado.ó ã aqui.ól~ãa 
de. can.tueho.ó, pÕlvana e. chumbo, que. O.ó Znd1o.ó adqu1nin1a.m poll. 
eonta pnâpnia. 
1.6.óo at1ngln1a um .ta.tal de. Cn$ 120.000,00 (c.e.n.ta e. v1n..te. m1l 
e'1.uze.ill.o.ó) 
Tudo ac.e.n.tada e pnav1de.nc.1ado pana e.n.tne.ga ã FUNAI na .óe.x.ta 
6e.1na, dia 30 do eonll.e.nte.. 
Ne.ó.óe .óe.ntldo a.ó Ind1o.ó Anl.tana e Ianueulâ c.ompaneee.nam ã TV 
TUPI ac.ompanhado.ó do Sn. Me.óqu1.ta e. c.anc.ondana.m ple.na.me.n.te. eom 

·o c.omb,lna.do. 
A e.nc.ome.nda. do.ó o b j e.co s es t.av« j ã. .ó e.ndó e.xeeu.tada quando, An,i, 
.tana e. mal.ó algun.6 ou.til.o.ó Znd1a.ó no.ó e.n.tne.ga.nam eanta neóe.nida. 
e abje..to de.ó.ta ll.e..ópa.6.ta, ac.ampanhada. de. ou.til.a ne.la~ão de. obj~ 
.to.ó, .to.talme.n.te. d16e.ne.nte. e.m qual1ó1c.açãa e quantidade.. 
T ai li.ó i:« de. pedido e.xc.lu.Za a pn1me1na e. não pode. .s e.n a.te.nd1da. 
pon .óe. tna.ta.n de. bala.ó e. anmat> de. óogo, c.uja aqul.ólção de.pende. 
de. pe.nmi.6.õão e..ópe.c.lal da.ó au.tonidade..ó, al~m de. .óe. tonnan e.xc.e..6 

.ólvame.n.te. ma1on do que. o eomb1nCL4.9, 
Ve.6.ta 6onma, e..ótamo.6 d1.ópo.6.to.6 a mante.Ir. no.6.óo pn1me.1no a.e.ando 
c.om o.ó Tnd1o.ó,c.on6onme. li.ó.ta ac.1ma me.nc.1onada, dando a e.le..ó .óo 
me.n.te. a op~ão c.om nelação ao mo.tall. de. popa. 
Se.m maÁ..6 paJta o mome.n.to, 

Ate n cLo» am e.n..te., 

~/~~ 

WILSON' ANTONIO VE ANVRAVE 
V-lJr.e.toJt Admini.6 .tna.tivo 
Rede. Tupi de. Tele.v1.óâo. 
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2a.. RELAÇÃO 

O 8 pe.ç.a..6 de. te. e.ido C1t$ 7.200,00 

80 Kilo.6 d e. Mi.ó .6 a.ng a.1.> 114.000,00 

/'· 01 motoJt de. popa. 39.000,00 
' 

6 0 c.a.Á.. X a..6 de. Pilhar.i 8.000,00 

O 2 Re.de.r.i de. Pe..6 cu 800,00 

1 O C a.Jta.b i na.ó 2 2 33.800,00 

10 E1.>pinga.1tda.1.> 20 17.000,00 

6 O Co.i.xo» de. b a.la.J.. 22 7.120,00 

6 O Ca.ixo..1.> de. CaJttu.c.ho.6 20 17.250,00 
60 Caixa.ó de. Ca.Jttu.c.hoJ.. 28 15.300,00 
60 Ca.ixa.1.> de. Ca.Jttu.c.ho.6 32 40.000,00 

TOTAL C1t$ 299.470,00 
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Em janeiro de 1979 foi afastado de seu cargo o diretor do Parque Nacional 
do Xingu, Olympio Serra, por se ter manifestado contra a realização de cenas 
da telenovela ARITANA,em aldeias do Parque,e utilização dos índios como 
figurantes. Com efeito, a filmagem feria o artigo 58 inciso II do 
Estatuto do Tndio, que considera crime, passível de detenção de dois a 
seis meses, a utilização de índio ou comunidade indígena como objeto de 
propaganda turística ou de exibição para fins lucrativos e, muito embora a 
equipe de filmagem da TV TUPI tivesse autorização pessoal do Presidente da 
FUNAI, essa não se adequava aos termos da Portaria 448/N, de 13 de setembro 

:<,::_. de 1977, que dispõe sobre as condições de realização de filmes e gravações em 
áreas indígenas. 

A novela foi, não obstante, realizada, tendo as equipes da TV TUPI mobilizado, 
durante quatro dias inteiros, a população de duas aldeias xinguanas para a 
filmagem de rituais indígenas, inclusive o JAKUI, que é tabuado, valendo-se 
da confiança dos índios, confiança essa obtida através de solicitação 
gravada em cassette por pessoa de influência junto aos grupos do Parque. 

' ··~-- . ..,...--. 

O saldo deixado pela TV TUPI foram laranjas podres e dez caixinhas de anzõis, 
a promessa não cumprida do envio de novos presentes, a deturpação da imagem 
do índio, pelo abuso de seus costumes e tradições e pelo propiciamento ao uso 
indevido do nome 11Aritana11• 

Em março de 1979, não tendo recebido os presentes prometidos, descontentes com 
o desenrolar da novela e divulgação do nome ARITANA, chega a São Paulo uma 
delegação de índios do Xingu. Os índios tentam, sem sucesso, contatar os 
Srs. Orlando e Cláudio Villas Boas. 

Contatam posteriormente o Sr. Galon, da TV TUPI, que, em entrevista gravada, 
promete levar a reivindicação dos índios ã diretoria da TV TUPI. Nenhuma 
providência é, entretanto, tomada e os índios, por intermédio de ex-funcionária 
da FUNAI, entram em contato com antropólogos e advogado, solicitando sua 
colaboração. E redigida carta que,assinada pelos índios, é entregue ã TV TUPI 
em 26 de março de 1979. A resposta da TV TUPI não se fez tardar: dia 30 
do mesmo mês encaminham carta assinada por seu diretor administrativo ã FUNAI - 
São Paulo, carta essa que não sõ não atendeu ãs reivindicações do índios, 
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- 
como revestiu-se de teor grosseiramente intimidatõrio. Conforme decisão 
dos índios, foi elaborado um relatório informativo ã FUNAI e solicitada sua 
intervenção para solução junto ã TV TUPI, inclusive, se necessãria, mediante 
eventual ação judicial cabível. 

O relatõrio, ao qual foram anexados depoimentos dos índios e texto da 
entrevista inicial com o Sr. Galon, enfocava dois pontos bâsicos da questão, 
um referente ã deturpação da imagem do índio e sua utilização como objeto de 
folclore, agravadas no caso específico da problemãtica xinguana e outro, 
relativo ã retribuição decorrente da utilização, com intuito de lucro, das obras, 
rituais, tradições dos índios e das comunidades tribais face ã legislação 
brõsileira. Com relação ao primeiro aspecto, foi destacado que, se os povos 
indígenas do Xingu,num processo de mais de 30 anos,serviram demateria prima para 
os meios de comunicação em geral, ora tomados como testemunhos vivos da 
epoca do descobrimento, ora como símbolos do Brasil Indígena, que a 
consciência nacional brasileira sente necessidade de criar, a novela da 
TV TUPI - ARITANA - enquanto comunicação de massa, levou esse processo ã 
saturação, sobretudo em 2 aspectos: 

a. conduziu os índios xinguanos ã vivência tão intensificada dos seus 
papeis de símbolos, que permitem o acesso franco da gravação, inclusive 
a rituais tabuados, com montagem exclusiva para a TV TUPI; 

b. explorou enfaticamente para brasileiros o exotismo e a ideologia de 
um "bon sauvage11, de extrema conveniência para a pesada consciência 
nacional, mas na verdade, o estereotipo que acaba expondo um símbolo 
no mínimo ingênuo e apatetado, com a agravante de rõtulos tomados de 
pessoas de povos reais. 

No que diz respeito ao segundo aspecto, foram focalizados os direitos autorais, 
ã imagem e ao nome. ta seguinte a integra da argumentação apresentada no 
Relatõrio: 

11A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE DIREITOS AUTORAIS 

A Lei nQ 5.988, de 14. 12.73, regula os direitos autorais, "entendendo-se 
sob esta denominação os direitos de autor e direitos que lhe são conexos" 
(art.lQ). São direitos conexos os referentes aos artistas interpretes ou 
executantes (capitulo II). Aplicam-se aos direitos conexos as disposições 
relativas ao direito de autor (art.94). Ora, hã princípio constitucional 
expresso, no sentido de que"aos autores de obras literãrias, artísticas e 
científicas pertence o direito exclusivo de utilizã-las11 (Emenda Constitucional 
1/69, art. 153, § 25). 
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A interpretação dos indígenas por ocasião das filmagens da novela ARITANA 
enquadra-se, portanto, dentro de expressa previsão legal. E, ainda que 
assim não fosse, iê, ainda que não fossem tratados como intêrpretes ou 
executantes, os índios efetivamente trabalharam, deixaram de cuidar de 
suas roças pelo periodo de 4 dias e trabalho algum se pressupõe gratuito, 
ªsem õnus11, como quer fazer crer a TV TUPI. 

DO DIREITO~ IMAGEM 

A imagem do individuo, tal como seu nome, ê parte integrante dos chamados 
direitos da personalidade. Não hã, no direito positivo, disposição expressa 
a respeito. A jurisprudência de nossos tribunais, entretanto, ê farta no 
sentido de assegurar ao individuo a proteção de sua imagem, zelando para que 
dela não seja feito, por terceiros, uso indevido ou prejudicial ao individuo. 

DO DIREITO AO NOME 

O direito ao nome e, no Direito Brasileiro, um direito da personalidade e, 
como tal, protegido. O nome ê a expressão da identidade do individuo. 
11S0b esse aspecto, o direito ã identidade se confunde com o direito ao nome, 
porque ordinariamente e atravês deste que aquele se exerce11 (11D0 nome civil 
das pessoas naturais11, R.Limongi França). 
A utilização do nome de uma pessoa real, Aritana, como titulo da telenovela 
feriu não sõ a identidade pessoal do interessado, como tambêm se constituiu 
em grave atentado contra os costumes tribais. Com efeito, o nome Aritana 
ê representativo não sõ do prenome, como do nome de familia. O nome pessoal 
entre as tribos do Xingu ê uma propriedade simbõlica importante, cercada de 
regras de etiqueta e cuidados misticos. Cada grupo de parentesco dispõe de um 
conjunto de nomes fechado, que se transmite por gerações alternadas. O 
individuo recebe, certo tempo depois de nascer, dois conjuntos de nomes, 
advindos de parentes dos lados materno .e paterno da geração de seus avõs. 
A cada fase do ciclo de vida troca-se de nome, sempre dentro do conjunto 
originalmente referido. 

O nome de mortos recentes não deve ser pronunciado, sobretudo diante de 
parentes próximos do morto. Igualmente, os nomes de afins de um individuo 
não devem ser pronunciados por ele, em hipôtese alguma. Esta ê uma das 
regras mais rígidas da etiqueta xinguana, e se insere em um complexo sistema 
de editação interacional entre afins, que ê função e princípio de reciprocidade 
fundamentais para a organização social das tribos do Alto Xingu. 

O nome pessoal, assim, e mais do que um mero mecanismo de identificação de 
individuo, e um marcador de relações e trocas sociais. De modo mais geral, 
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evita-se entre os Yawalapiti interpelar as pessoas pelo nome, usando-se 
preferencialmente termos de parentesco. 

Nestas condições, o uso e propiciamento ao uso do nome Aritana se torna 
muito mais grave do que no caso do nome brasileiro. 

Aritana e sua familia sentiram-se lesados em um bem simbolicamente valioso 
e ficaram expostos a agressões potenciais contra valores bâsicos da cultura 
Yawalapiti. 

Note-se, ainda, que o indivíduo prejudicado ê amplamente conhecido, por seu 
nome, entre os brancos, tendo participado de vãrias solenidades interétnicas; 
o abuso de seu nome, portanto, prejudica-o de forma direta. 

Aritana é hoje, inclusive, nome de loja. 

A divulgação do nome indigena através da TV, meio poderoso de comunicação 
de massa, traduziu-se em grave dano ao indio Aritana, sua familia e tribo 
e sua repercussão não poderia jamais ter sido prevista pelos indios. 

Nas palavras de Kanato, pai de Aritana (depoimento anexo): 

11 Por sendo amanhã tem fi 1 ho . . . filho de Ari tana ... quando que filho dele 
vai casar, nasceu filho homem ... como quer agora botar nome? Jã botaram 
nome de novela!11• 

Na FUNAI, o relatório foi protocolado e aberto o PROCESSO FUNAI/BSB/2154/79, 
instruido com parecer do Desembargador Milton Sebastião Barbosa, de 03. 10.79, 
aprovado pelo Procurador Geral, Dr. Afonso Augusto de Morais, em despacho 
n9 105/PJ/79, de 30.11.79, e pelo Presidente da FUNAI, Coronel Nobre da 
Veiga, em 19.12.79. 

O parecer supra referido, apôs breve resumo dos fatos, dispõe: 

I - O Õrgão de radio-difusão (TV TUPI), em nenhum momento, atentou para 
as atribuições especificas da FUNAI, no que diz respeito, inclusive, 
â fixação das condições de licença para ingresso, trânsito e exercício 
de atividades permissiveis em ãrea indígena e ao exercício dos poderes 
inerentes ao regime tutelar dos indios (Decreto 68.377/71, arts. 40, 

VIII e 29, II); 

II - Aplicam-se ao caso as normas de legislação referente a direitos de 
autor e conexos, bem como as de Legislação do Trabalho, uma vez que 
o Estatuto do rndio e claro ao fixar que: 
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"aos indios e ãs comunidades indígenas se estende a proteção das leis 
do país, nos mesmos termos em que se aplicam aos demais brasileiros", 
com o expressivo acréscimo, profundamente ajustado ao caso, 11resguardados 

os usos, costumes e tradições indígenas" (art.19-parãgrafo unico); 

O mesmo estatuto dispõe, cristalinamente: 

11r assegurado o respeito ao patrimônio cultural das comunidades indígenas, 
seus valores artísticos e meios de expressão'' (art.47); 

No que tange, ao direito do Trabalho, a mesma lei dispõe: 

"Não haverã discriminação entre trabalhadores indígenas e os demais 
trabalhadores, aplicando-se-lhes todos os direitos e garantias das 
leis trabalhistas e de previdência social11 (art.14). 

III - Em relação ã autoria de obras artfsticas musicais utilizadas, em 
relação ao direito de autor propriamente dito, sem nos estendermos no 
momento, sobre os direitos que lhe são vizinhos ou conexos, qual a 
proteção assegurada pela Lei n9 5.988 ãs obras dos fndios ou da 
comunidade? 

De duas uma 

- r 

1. Se na composição utilizada, for identificado o seu autor, seja 
índio ou não, pelo seu nome completo ou abreviado, por iniciais, 
pseudônimo ou qualquer sinal convencional, a ele caberã o exercfcio 
do direito de autor, por si ou por quem caiba legalmente tutelar 
condições, com qualquer outro autor não índio, seja a utilização 
exercida no Brasil ou no estrangeiro, neste caso aplicando-se as 
convenções, acordos e tratados ratificados pelo Brasil. 

2. Se se tratar de composição ou obra anônima, porem decorrente de 
rituais indígenas, oriundas de repertõrio de tribos definidas a 
estas devem ser atribuídas - em decorrência da harmonização da 
legislação em comento - o exercício desse direito por intermédio, ai 
específico, da Fundação Nacional do fodio, 11ex Vi11 da Lei 5.371, 
de 5 de dezembro de 67. Ninguêm ignora que o autor ê titular de 
direitos denominados morais e patrimoniais (art.21 da Lei 5.998). 
A FUNAI cabe o direito de gerir o patrimônio indígena, no sentido 
de sua conservação, ampliação e valorização. No que tange aos 
denominados direitos morais, com maior amplitude, devera exercê-los. 
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Dir-se-ã, mas se estas obras, pelo decurso do tempo, pela nao 
identificação de autoria, pela transmissão pela tradição oral, 
por equiparação a obras folcloricas (art.48, II da Lei 5.988), 
devam ser consideradas do 11dominio publico11, qual deveria ser 
a solução? 

Se consideradas do domínio publico, aplicãvel seriamos dispositivos 
do denominado 11dominio publico remunerado", instituto acolhido 
pela nossa vigente legislação e o exercício desse direito caberia 
ser realizado pelo Conselho Nacional de Direito Autoril,11ex vi11do 
disposto nos arts. 93 e 94, da Lei 5.998. O domínio publico 
remunerado e uma das conquistas da recente legislação brasileira. 
Foi conclusão adotada no 19 Congresso Brasileiro de Escritores, 
realizado em 1945, ao qual compareceram cerca de 300 representantes 
da literatura pâtria; 

IV - Assim, pois, como o direito do autor, o direito conexo de artista 
(qualquer pessoa como define a lei, que represente, etc.), comporta 
também atributos de ordem moral e de ordem patrimonial, alem dos 
direitos que lhe confere a legislação específica, relativa ao exercício 
do trabalho. São direitos, portanto, face ã nossa lei, de qualquer 
pessoa cuja atividade se inclua na conceituação amplissima de artista 
e tenha a sua ação utilizada, maxime, com intuito de lucro: 

19) de não permitir a utilização de reprodução de obras interpretativas 
e de execução, com defeitos graves ou motivos relevantes capazes 
de causar prejuízo ã sua reputação e atividade artistica; 

29) de proibir ou fazer cessar qualquer atentado que se pratique ou 
se intente praticar, contra a integridade da sua participação 
ou execução, mediante destruição, deformação, transformação ou 
mutilação, inclusive substituição de sua pessoa; 

39) de ser identificado sempre que a sua execução ou interpretação 
seja apresentada em publico; 

49) da correção ou modificação da obra interpretativa, antes ou 
depois de utilizada; 

59) de retirar de circulação a obra de interpretação ou execuçao, 
qualquer ou seja a forma desta, mesmo que tenha para tanto dado 
autorização. 

Essas faculdades, decorrentes dos denominados 11direitos morais11 estão 
claramente relacionados no art.25, da Lei 5.988 e defluem da aplicação 
do disposto no art.94, da mesma lei. 

- "-- -~--- '--'--·-----~------------------------------------------------------- 
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No que tange aos seus direitos patrimoniais, por força do pré-citado 
art.94, toda e qualquer pessoa que tenha executado ou interpretado 
uma obra artística tem o direito de utilizar, fruir e dispor dela, 
bem como o de autorizar sua fruição ou utilização por terceiros, no 
todo ou em parte. to que dispõe o art.29, da Lei 5.988, aplicâvel 
aos denominados direitos conexos, cumprindo assinalar que, expressamente, 
dispõe o art.30, de inteira aplicabilidade, caber ao titular do direito 
conexo a faculdade de autorizar a sua inclusão em fonograma, película 
cinematográfica ou a comunicação ao publico, direta ou indireta, por 
qualquer forma ou processo como: execução, representação, recitação. 
ou declamação, radiodifusão sonora ou audiovisual, emprego de altos 
falantes, de telefonia com fio ou sem ele ou de aparalhos anãlogos 
ou, ainda, por intermédio de video-fonografia. 

V - CONCLUSAO: 

Sem prejuízo de providências de ordem cautelar imediatas, assecuratôrias 
dos seus direitos, perante a autoridade competente prevista no referido 
Titulo III, Capitulo II, da Lei 5.988, ou ajuizamento de ação cabível 
visando a indenização decorrente da violação de direitos de autor, 
conexos ou trabalhista, estamos em que se deva, prévia ou 
concomitantemente: 

a) para fixação da retribuição em virtude da utilização jâ feita, e 
das futuras, na iminência de outras formas de utilização a 
serem levadas a efeito; 

b) para adoção de normas regulamentares e objetivas que visem 
disciplinar em plena consonância e harmonia com o Conselho Indigenista 
a utilização dos direitos de autor e conexos que possam assistir, 
de futuro, aos índios e suas comunidades, bem como para a defesa 
e resguardo da integridade e genuidade do seu patrimônio cultural, 

ser o presente processo, trasladadas todas suas peças, submetido ao 
CONSELHO NACIONAL DE DIREITOS AUTORAIS, providência esta que mais se 
justifica quando cabe, tambêm, a este Conselho a assistência aos 
Direitos Conexos dos organismos de radiodifusão e, ainda, se o caso, 
dar corpo e efetivar, a sugestão contida na ata de 22.05.79, feita ã 
digna Presidência da FUNAI, pelo Conselho Indigenista. 

O Despacho da Procuradoria Jurídica, aprovando o parecer de Desembargador 
Dr. Milton Barbosa , sugere ã Presidência da FUNAI: 
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• 
a. aprovar o parecer, atribuindo-lhe o carãter normativo, o 

que possibilitarã ã FUNAI adotã-lo no encaminhamento e na 
solução de casos semelhantes e conexos, preservando dos direitos 
das comunidades indígenas e resguardando-lhes os usos, costumes 
e tradições, nos termos do art.19, § 19 do Estatuto do Tndio; 

b) determinar a publicação de aludido parecer no Boletim 
Administrativo da FUNAI; 

c) submeter o presente processo ã apreciação do CNDA - Conselho 
Nacional de Direitos Autorais - a quem compete a fiscalização, 
consulta e assistência, no que diz respeito a direitos que lhe 
sao conexos (Lei 5.988, art.166), conforme minuta de oficio 
que aqui anexamos; 

d) expedir ofício ã Rede Tupi de Televisão desautorizando a 
exportação da novela 11Aritana11, para Portugal, conforme minuta 
anexa e atendendo ã expressa manifestação da comunidade 
indígena envolvida; 

e) determinar a elaboração de normas regulamentares e objetivas 
que visem disciplinar - em plena consonância e harmonia com a 
política indigenista brasileira - a utilização dos direitos de 
autor e conexos, que possam assistir, de futuro, aos Índios e 
suas comunidades bem como para a defesa e resguardo da 
integridade e genuidade do seu patrimônio cultural. 

Aprovado o Parecer da Procuradoria Jurídica em 19.12.79, pela Presidência 
da FUNAI, estabeleceu-se importante precedente. Com efeito, não sõ 
fixou-se a obrigatoriedade da retribuição decorrente da utilização, com 
intuito de lucro das obras rituais, tradições dos índios e das comunidades 
tribais, como, principalmente,determinou-se o resguardo dos respectivos 
direitos morais, preservando-se a imagem do índio, seus costumes e tradições, 
tão comumente vilipendiados. 



-- ----~ 

( r - ~ Inicio da grav&çao - começa-~e a falar da telenovela. Sapai 

menciona um "Galum") 

, , 
Reporter - Quem e GalQm? -~ 

Sapa! - f amigo de Orlando. AÍ, quando eu fui embora daqui 

[sapal estava em s.Paulo1, cheguei na aldeia, pa~aou cinco dia, , , , 
ele chegou la. Á1, Gal.Qm gravou a conver~a de Orlando, ne? Ele 

[orlando Villae Boa~] mandou dançar Tawarawanã, a! depoi~ mandou , 
dançar Quarup, fazer luta, fazer choro, a dança do Jakui ••• Todo , , 
mundo ouviu la a conversa do Orlando, ne? Porque o Galüm gravou. 

Á{ o pessoal resolveu fazer dança pra ele. A{, primeiro fez dança 
do Tawarawanã. Es3e cara{ba [ o ator que fez o "Ari tana'~ também · 

dançou junto, que foi 1á, né? - Chamava "Aritana". Logo ele eh~ 

gou lá no campo [pista de _pouso do Posto Leonardo] Gal.üm , os outros 

1á chamou ele "Aritana" - "esse é Aritana, esse é Aritana ••• " A{ 

o pessoal levou assim susta, né? - "Ah, será quem botou esse n~ 

me, Ari tana, assim ••• " A{ GalOm chamou Ari tana [ o verdadeiro] pra 
conversar. pra ir lá, pra fazer tudo is~o. Então ele deixou, n~? 

- fazer tudo· isso. A{ pessoal 1á nem sabia que vai fazer a novela. 
A{, de manhã cedo, foi pra lá; nÓs dançamo, nÓs pintamos. A{ ele 

chegou - esse caraíba {ndio [o ator]-, chegou 1á no meio, pintou, 

t . ' . t 1' ' d T / - A' d . d" irou roupa, ai pin ou a, ai ançou awar~wana. i epo1s isso 

foi lutar com Waripirá [um {ndio]. Lutou assim, cGmo o jeito o 

pessoal [xinguanos] luta. A{, depois disso, fez choro, pessoal ca~ 

regou assim, parece morto, né? [encenação de ente_rro]. Saiu assim 

da casa de t>ariruá ~ chefe da aldeia Yawalap{ ti j , chorando. AI 
vem esse carafba, vem chorandd, diz que o pai dele morreu, né? A{ 

# 
mulher chorou, os homens chorou ate com ele. Porque ele prometeu 

muita coisa pra pagar, né? Então pessoal fez tudo isso pra ele. 

Af, depois disso, ele pediu Jaku{. AÍ falou: "agora, n~s pr~ 

cisa agora fazer Jaku{, pra sair bonito". A{ - (voe~ sabe que eu sou 
[ '] ') , - , grande tocador das flautas jakui ne? -; ai pensei: sera que eu 

vou tocar? AÍ falei pra Aritana: "acho que Jaku{, não v~u tocar 
, , b" aJ. - • t , Jaku1". Ai eu sa ia logo que esse pesso nao vai go s ar, ne? Se 

eu dança Jakui, tudo daqui da aldeia pessoal não vai gostar. A! ele 

[Aritana] falou: 11não, vamo dançar mesmo, diz q1:1e pra sair bonito". 

·, / 
' . 



f ,., • t J , # , h [ . ~ .1 Ai eu nao queria ocar akuí , ne? Ai cun ado Kana.bu., pai de Ari bana] 

falou pra mim, falou, falou: "não, vem presente pra nós, pra tocar 

isso, a gente vai ganhar mais presente, vai fazer aqui dança boniton. 
- . , , t r , Entao eu mandei buscar Jakui. Ai e dono rouxe Jaku1 e preparou Jakui 

1á, n~? A{ dançou, em volta da aldeia, no centro, né? ••• a{ terminou. 

R. - O Orlando pediu pra filmar Jakuf? 

s. - Diz que ê OrlandD pediu. [R - v@cê ouviu voz dele?] - Vi, 

vi. Todo munde viu! Pediu JakuÍ, Tawarawanã, pediu G choro que o pe§_ 
, 

soal morre, ne? Pediu muita cGisa. Pessoal ouviu assim,a voz dele, 

falando da fíta. AÍ ele falou: udepois disso eu manda grandes prese~ 
A •• , • A 

tes pra voces, voces ganha isso. Agora voces faz tudo isso pra Galmmi 
•- ., f • I 

pra sair bonito". Ai pessoal fez tudo isso pra ele, ne? 
Af ficou lá, quatro dia, né? [a equipe de filmagem] • Quatro di 

as, chegou avião. Af chegou coisa de Piunim [!ndio Cajabi, empregado 

do P. Leonardo]: sabonete dele, roupa dele, chegou muita coisa dele, 
, t , . .? , 

de Piunim, ne? Ai, o cara ·la vai, dando ·.pro.t pessoal, Lapiti: ªesse pr!!_ 
., .•. , , , , 

sente aqui e tudo pra vo ce ", Ai pessoal la pensa que e presente de la 

[ J .. , r , 
da equipe de filmagem , ne? Ai, levou pra aldeia, a1 chamou todo 

pessoal: mulher, criança ••• Pessoal juntou lá. A{ primeiro, pegou a~ 

sim, papelão [caixa] de pente - tava muito pente, né? -; a{ MapukayÍ 

ka distribuiu pra mulher, Yakaw distribuiu pra mulher, sa~onete. Af 
daqui a pouquinho chegou Barriguinha [Ayupu, irmão de Sapai, que tam 

b;m mora na aldeia Yawalap{ti], né? A{ ch~gou. Ele dia~e assim: "coi 

sa de Piunim tá por aqui". SÓ que não tem nome de Piunim, né? s; assim: 
"Xingu", 11Xingu.11 [escrito nos pacotes]. AÍ ••• 

, , , 
R. - A1 o pessoal ta pensando que e presente que o pessoal da no 

vela tinha trazido, né? 

s. - f, isso. Ele falou, nê? - "quando avião nossa chegar, a{ vem 
Jo. 

presente pra voces". 
A{ Bar-r í gut.nha falou: "dã z que pente, sabonete, roupa, chin!_ 
, , , .. [ ] , , lo, tudo ta por ai". Ai pessoal, ficou assim envergonhado , ne? Ai 

deu pra Piunim; mas pente já foi pra mulher, sabonete ••• A{ entregou 

de novo pra Pã un í m , Tem asa.im, saco de Kuyusi [chefe dos Suyá] , cheio 

de roupa - dele, né? A{ levou pra Kuyusi. A{ pessoal lá ficou assim 

triste, né? Porque pessoal já voltou pra cá [a equipe já tinha-se ido 
embora]. 

A{·Aritana falou: "bom, eu vou passar rádio Orlando, pra fa 

.,) ': 
~ .. "'· 
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lar isso". A{, passou r~dio pra cá [s.Paulo], pra Qrlando, e Orlando 
' t ·' f · • " M - · ' respondeu: "e, presen e Ja 01 pra voces. as nao foi, ne? 

R. 
.. • ,v I N O Ol1mp10 nao tava la nao? 

s. - Olimpio não tava! Olimpio tava - acho qúe tava aqui são Pau 
lo. Tava lá só Rui Gtui Cotrim, chefe do P. Leonardo, afastado depois 

da sa{da de Olímpio Serra)··~ s~ Rui mesmo. Ai o Rui.não gostou isso, 
de fazer Jaku{, né? A{ depois Olímpio passou rádio pra Leonardo(o Pos 

to J , conversou com Rui. Eu tava ouvindo, né? A{ Rui me falou: "Sa 
pai, pessoal ali no Lapi t{ ~ mui to as_sim cabeça bobo 11• A{ eu falei: 

"bom, se ti ver eú ficava no chefe Lapi t:! [se eu fosse o chefe Yawal!! 

pitiJ , não deixava fazendo Jakuf11• Eu falei pra ele: "bom, você tá 
A ,I 4' ••• l # A• 

certo. Voce e bom, voce que nao deixa assim Jaku1n. Assim, ate eu ta~ , .., .... 
bem nao achei bom. 

A{ depois Ta.~umã [chefe Kamayurá, irmão de Sapai, tio de Aritana] 
chegou: "por que que pessoal fez assim?" Ai eu falei, né? - "eu falei 
pro pessoal do Lapi t{ pra não fazer isso. Ai pessoal falou mui to comigo, 
então eu toquei Jakui, pra pessoal não ficar triste 11. AÍ ele falou: 

, - •. • - # ,,. "esse Jaku1, pra nao sair pra filme, esse nao pode. Ai mulher nao pode 
- r ver; a gente sabe, como mulher nao pode ver esse Jaku1" - ele falou, 

, r ri .1 ' ' · ne? A1 depois foi conversar cunhadolKanatuJ, saber como e que e isso. 

A{ cunhado falou: "não, vem mui to p re sente pra n~ s '", A{ Takumã não acre 
, .r - • A ditou isso, ne? A1, ele nao fala mais: "ah bom9 voce quem sabe, man 

/ r ~ . 
dou dançar Jakui, voce quem sabe". 

r ~· , r , r 
A1 disse que o Galfun foi no Kamayura. Ai fez filme la ••• ai diz 

que esse cara{ba, chama "Ari t anav , né? - (ele chama Micheli [Riceli, o 

ator] , né?)- diz que Galum pediu uma mulher, nê? uma moça pra andar 
com ele [com o ato;: para uma cen~. Diz que o Takumã falou: "bom, aqui 

não é pra fazer isso. Se você manªa arranjar moça pra andar com ele, 
eu arranja ca-chorro pra ele,"'pra andar, sair. Aqui não ~ pra isso não•. 

R. - Então eles foram até 1á nos Kamayur~ pra filmar ta.mb~m? 
s. - AÍ lá prometeu, bicicleta - "eu mando mui to bicicleta aqui, 

pra pagar tudo isso pra vocês". AÍ diz que o Takumã falou: "por que 

que ele não traz a mãe deleA[do ator] pra sair com ele, andando com 

ele, por aqui, na minha aldeia. Você podia trazer sua mãe, andar aqui ••• 
aqui, minha mulher [de minha aldeia] não pode! A{ diz que ele [Galu.m J 

, # • A A I • falou: "e ••• eu nao vou falar mais pra voce, porque voce e sabido". 

A! ele não f'e z nada I n~? SÓ fez assim, criança correndÕ lagoa [cen~ J, 
, 

ne? 

~ 
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- , R. - Voce tava la quando eles foram? .. , , 
S. - Tava, tava. Todo mundo la esperou ·ele, ne? Esperando. 

Kalapalo, Mehinaku, Kuikuru [aldeias do sul do Parque], todo pe~ , , , , 
~ soal la, ne? Esperando Orlando. A1 ele chegou: mas Orlando tambem 

não chegou assim calma, né? Logo ele chegou, gritou. Tá brabo; brabo 

mesmo, viu? AÍ falou, falou assim, muito mesma, falou, n~? AÍ pessoal 
lá tudo assim calmo, primeiro. A! depois, pessoal lá também esquentou. 

A! também falou, pro Orlando, pessoal 1á gritou, Cláudio gritou, 

Orlando gritou, pessoal 1á gritou, Ka'l apa'Le , Matipu, Mehina.ku, Waurá. 
, ,. ,1 •• • ••• 

~1 Takuma falou: "Orlando, nos nao esquecer. Aqui, pe8soal aqui nao 

esquecer você. Porque você já misturou sangue [com] do pessoal daqui. 

Seu irmão, Lêonardo, •istÜrou sangue do pessoal daqui. Por isso que, 
I ftll # A • 

ate hoje, pessoal nao esquece. Como e que voce vem gritar pessoal? 

Você tem que ficar calma". AÍ ele [orlando] falou: "ah, vim falar pra 
,. h • , ••• 

vo cee , pra voces entender isso ••• " Ai ele falou, Takuma falou: "Bom, 
Leonardo,~, sé virou com mulher do meu pai - n~s não liga. Você t~ 

b~m, Cláudio, vocês então se virou mesmo daqui, mulher daqui. PÓr que 

que você vem gritar n;s?" A{ ele[Orlando]aaiu, chorou, viu? Orlando 

chorou. 

R. - Ele disse (no jornal) que vocês é que tavam cho-r ando , Você, 
"' Tak:uma, 

, 
Sarirua ••• 

s. - Não, não, nada disso. Pessoal 1á; nem chorou, viu? Quem eh~, 
rou foi ele. Todo mundo viu chorando. Você viu aquela cozinha [do postaj 

né? Ele saiu assim atrás, foi chorar, saiú muita água aqui [dos olho~ . , 
Pessoal viu, ne? que ele chorou. 

R. - Por que que ele tava gritando com pessoal lá? 

s. - Não sei, viu? Não sei porque que ele foi gritar, com pessoal 

1á. Ele não chegou calma, viu? A{ ele disse, é - mostrou Apoena: "~, 

esse Apoena aqui, vai ficar ••• Olimpio não vai mais ficar aqui. Quem 

vai ficar aqui, agora, Apoena". A{ cunhado [Kanatu] falou, né? - 110~ 

lando, eu vi você tava dizendo, muito tempo, eu tô guardando aqui na 
•A ~ ~ 

minha cabeça. Voce nao gostava pai dele, por que que voce trouxe o fi 

lho dele agora aqui?" Ele falou. - "Você falou pra mim,· você não tava 

gostando de Chico Meirelles; agora você tava gostando filho dele?" A{ 

[ ] ,,, .•.. - . . , ' ele Orlando falou: "eee ••• vo ce nao esquece Le so ? , Ele disse ne? Ai 
cunhado f'a.Lo u t "você podia mandar- ele aonde o pai dele trabalhava, 

você podia mandar eíe lá [?ara os Xavante J . I·~as aqui não n. AÍ. [ O,rlandi) 

"· 



não falou nada, né? Saiu assim, gritando, foi chorar de novo. A{ 
ninguém éhórou lá, viu? . 

R. - Mas o que que o Orlando falava, Sapai? , , 
S. - Ah, tambem, ninguem entende ele falava, viu? Saiu assim, , , 

muito assim conversando, ne? Gritando, o outro grita, ai por isso 
que a gente não entende como 

, 
ele falou, ne? 

R. - E Apoena? , , , , , 
S. - Ah, Apoena la so ••• olhando pessoal la, ne? O pessoal la, 

nem recebeu ele, viu? A{, o pessoal lá falava muito na frente dele: 
, ••• .Ao 

"Apo ena , nos nao gosta vo ce "; 

R. - Orlando trouxe ctJ p r e sen.t ee de vocês, quando trouxe Apoena? 
s. - Nada ••• é, primeiro, Olímpio comprava muita roupa, né? A! 

, t • , , , . 
chegou muito la. Ai, Apoena viu, ne? Pessoal la ta ouvindo, conversa 

de Apoena: "Eu trouxe mui ta roupa pra vo cêa, trouxe roupa, rede ••• 

isso é tudo que eu comprei pra ~ocêa". Mas não foi ele não. iuem 

comprou foi Olímpio, viu? [R. - Tava aqui fr,s presentes] na FUNAI~ 
[5. - Tava .. Apoena não comprou nada ainda pro pessoalJ 

R. - Dessa vez que Apoena foi com Orlando; ele não ficou, n~? 

[s.-Foí embora pra cá~ E depois, como foi? / 

S. - Depois ele voltou com o general. General [rsmarth] chegou 

••• mesma coisá conversa de Orlando, viu? Ele gritou Índio ••• [i:i. 

o general gritou?] General gritou com Índio tamb~m. A{ pessoal lá 

não gostou que general gritou pessoal lá, viu? Ele chegou 1á, ele 

mesma coisa de Orlando, mesma coisa, mesma coisa. 

AÍ ele disse; "trouxe Apoena, pra pai de vocês, trouxe ele, pode 
receber ele". AÍ pessoal falou: "bom, nós vai aceitar ele agora, pra 
ele nao ficar muito aqui9 Pessoal só, vai experimentar eles~. Se 

ele não presta, pessoal vai em cima dele 11• A{ o general falou: "~, 
ele pode-ficar aqui com vocês; vocês pode reclamar, pode brigar com 

• Â - 

ele. Se ele faz muito errado, voce pode mandar carta pra mim, eu tilD 

ele". AÍ ele falou: "bom, esse Rui [o chefe do posto, logo afastado] 
ele vai ficar aqui, ele vai morrer agora na mão do fndio (0>orque o 

general disse isso~-bom, porque o general não quer tirar ele, né? 

general quer ficar lá ( Rui) pra ele morrer na mão do {ndio]; "Rui 

~~------~----~----~~--~--~--~----~--------------~~~ 

{" _.1• 
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vai morrer aqui, na mão de vocês. O Rui não vai sair mais daqui, 

porque eu sei que vocês gosta dele. Eu sei que vocês gosta muit~ 

Olimpio ••• (porque Olímpio não saiu da FUNAI, né?) .~-. Olímpio tá 
1á trabalhando no FUNAI. Eu sei vocês gosta muito Olimpio. Porque 

eu não botei ele assim por fora, peia rua, não. Olímpio tá 1~ tra 

balhando FUNAI". , .. 
,Q general falou assim., ne? "Eu ee í que voces gosta mui to Olimpio, 

eu tirei pouquinho dele porque ele mandou as~im conversa assim •ui 

to feio pra mim, fez assim um malcriado, homem malcriado. Então eu 

tirei ele pouquinho, pra ele descansar". Falou assim mui to, a! gri 
í t r . , r , , , 

tou, gr1 ou. Ai depois nos chamou ele, ai nos levou ele la na ca3a 

do Amati [índio Trumai, paralftico, autor de pinturas conhecidas], 
, , r , 

ne? - "General, vamo conversar um pouco la de novo 11• A1 nos levou , ... , , , 
ele la: eu, Takuma, cunhado, Yanukula, todo pessoal la, ne? 

' , ~ Fechou a porta; a1 conversou.la, conversou, conversou. Takuma 

falou: "gener-aã , você ten que acabar tudo aquela novela. Eu não gos 
ta. Você tem que tirar nome daquele pessoa, Aritana; eu não gosta". 

AÍ ele [Takumã, ainda] falou: "pra que que o Jesco [Jesco von Puttkamer, 
f,dz 

fotógrafo que~ filmes e cartões postais no Xingu, há váFios ano~ 
' ( , - ) ~ - fez filme do Jaku1?" Conhece o Jesco, ne? O alemao • Ai Takuma 

falou: "não, Jesco tava fazendo um filme escondido (R.- isso é antigo? 

s. - antigo jáJ Ele fez bem e sco nd í de , Então .ele passou filme aqui 

no Posto, todo mulher viu. A{ mulher ficou"vergonha muito, tri~te. 
r r, r 

Ai por isso que os Kaaayur-a fez f'e s t a pra ele". Ai o gene r-al, falou: 

"que fe3ta é?11 A{: 11espera a{, general ,eu vou contar direitinho 
A. , A6 • , ,w , 

pra vo ce ", Ai Ta.l{UJ1a falou: "J'e ace fez, filme de -Jaku i , en t ae , nos 
A• ,. , 

falamo o Jesco - 'Jesco, voce vai comprar pre5ente pra nos, tem outra 

festa pra você, você nunca viu ainda'". (Ai general fica olhando aas í a , 
, ). , r , 

por cima, ne? "O Je3co chegou no Kamayura, ai nos fez fe~ta grande 
•• , , r,j.:tJ - , 

pra ele. Voce sabe qual e a f e s t a?" A1 ele~falou: "nao ••• " - "Nos 
~- , .. 

fez festa pra ele, nos tirou o saco dele, o pinto, tudoff.Ai tava mulher 

[ l r - • , r dele, filha do general ••• Ai ele nao di3se nada, ne? - "A1 o , . , , [ J Jesco chegou la na aldeia do Kamayura, ai a gente chamou Jesco, 

assim outro lado da lagoa" - tem aldeia pequeno lá (3asas de roça, 

1 , , r 
do outro lado da lagoa de Ipavu - "_e la que faz f'e s t a , Ai Jesco leveu 

. . ' duas, levou duas garrafas de pinga. Q Jeaco peRsa que 1.ndio bebe 
pinga? Índio não bebe pinga não. r 



A! diz que o Tak:umã perguntou: 

[ Ari tana] ?" Diz que ele [o ator] 

do". A{ diz que ele [Tak:umã] falou, 

"quem botou nome do meu sobrinho 
. ~ltttJ 

falou:"quem botou o meu - Orl~ 
, - , ne? - ~eu nao ta gostando e~se 

nome sua. Aritana não pode. Por que que Orlando não chama voe~, Orla.a . , . ... . 
do podia chamar voce 1Cara1ba Viado• ••• Nao pode! Orlando agora, pode 

, - -- ' ser Orlando t~ velho agora, botou o nome de meu sobrinho. Nao pode! 

Orlando não respeita mais? Diz que ele grande pai de !ndio? Por que 

que ele faz assim?" 
• , 1//1 # 

Falou tudo isso pro Gal.um, ne? - "Eu nao ta go~tando esse nome 

do meu sobrinho. Orlando chamou você [o at~rJ Aritana, não pode. Ru 

não t~ gostando". [Takumã] tava brabo, viu? AÍ ficou lá [a equip~s~ 

um dia só. A! voltou. Depois fez esse criança correndo, brincando, 
" . , r • ,.., I # .., 

so isso, ne? Ai depois nao fez nada. Ai chegou ai no Sao Paulo, todo 

mundo 'ví.u a novela, n~? chamava "Ari tana", diz que Ari tana verdade ••• 

R. - Como~ que ficou coisa com Olimpio depois disso tudo? 

S. - ~m, esse Galum., pessoal que foi 1á, né? Diz que ele pediu 

s~ pra Orlando, não pediu pra Olímpio. Diz que foi 1á no general (pr~ 

sidente da FUNAI], que o general deixou. Olimpio nem sabia isso. 
' 

AÍ depois Olímpio chegou lá, perguntou pro Aritana. A{ Aritana contou 

- pessoal fez assim, assim, assim. A! depoi~ Olimpio desceu pro Dia~ 

arum [posto ind{gena ao norte do Parque do XinguJ , a{ di~ que conve_!: 

sou, depois disso conversou com Ari tana: "bom.,· pode deixar, vou conver 
I , . "' , , sar com pessoal la que fez assim pra voce~, pessoal la ta fazendo mu! 

to errado. f ... eles não vem nem pedir pra mim, também não aabia. Agora, 
- , . r , eu nao ta gostando ele faz filme de Jakuã "; Bom, ele fala, ta certo, 

n~? Então, diz que ele voltou, diz que ele voltou Bras!lia, né? Brasí 

lia e mandou um bilhete pro general, diz que general não gostou, a ca.!: 
, r°' 

ta do Olímpio, ne? Diz que mandou a ca~ta pra ele - "ho aem malcriado" 

[disse o generall. A{ depois, chegou jornal pro Ari tana, pro Yannkulá 

[filho de Sapai]. A{ Aritana leu, Yanukulá leu, a{ diz que foi a5~i2: 

Orlando tá enganado, general tá enganado. A{ pessoal assim, levou a~ 
. , , •. , , - 

sim susta, ne? Ai pessoal ficou brabo la, ne? Que nao chegou presente, 

!lâo chegou. A{ o Mairaw~ [fndio Cajabi, chefe do Posto Diauarwn] M8.!! 
dou - ele fala um rádio, né? - pra Orlando. Que Olimpio já saiu. AÍ 

pessoal já soube que Olímpio já. saiu, né? [orlando informou MairawB 

da sa!da de Olimpio] Que não volta maie. · 

A{ depois Orlando foi lá. Orlando, Cláudio, Apoena ••• 
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"Hoje~ vinte e .seis de março, estou chegando do Xingu. a pedido 
do ••• dos chefes do Alto Xingu, que é Takumã e o Kanato ••• qu~ndo 
eles chegaramdaqui de São Paulo a ••• no Xingu ••• êles teve conver 
sa.muito rápido comigo que eu vi~sse até São Paulo pra ••• que aj~ 
dasse o filho dele que é o Aritana e o genro Yanukulá que~ meu/ 

sobrinho ••• e veio disposto para ajudar eles. Eu. sou Aruiavi Tru 

mai; eu trabalhava no PÔsto Leonardo e agora eu *m estou trabalha!!.. 
do na aldeia dos Txicão e esse lugar da aldeia dos Txicão chama/ 

Wawi. A gente tamos fazendo um novo Pôsto lá que vam ser-muito bom i 
pra n6s. E deste PÔsto Wawi, da aldeia dos ~xicão, eu desci pra 
Diauarum quando encontrei o começo de surto de sarampo que tava / 
dando lá ••• e do Diauarum eu veio pra Leonardo levar gêneros 1~ pra 
Leonardo que estava em falta l~ em Leonardo. E chegando xi em Liee 
nardo encontro com meu cunhado (Pionin) e irmã (Kaiulu), fiquei lá 
1~ na casa deles antes de chegar no Pôsto; e o cunhad~ tava lá pra 
o Pôsto e depois que êle soube que eu tinha chegado ele veio cor~ / 

_ rendo do PÔsto pra casa dele que fica sete quilómetros do Pôs tp , E i 
? ' 

logo que ele chegou, ele chegou contando o quê que estava acontece~! 
do ••• quer dizer, o que tinha acontecido. Ele chegou muito chatead~ 
ele tava muito aborrecido com o que aconteceu. Aí ele disse pra mim 
"ô cunhado você sabe o quê que ele •..•...• o quê que aconteceu? A turma ) 
da novel~ dá Tupi, chega~am aí. pra fazer -a :filmagem s-obre ra -:r1.:ove1a··1 

Ari tana ••• " - e ele com~çou expli~ar pra mim como é. que :foi e~sa j 

:filmagem... ele me e xp Lf.cou :pra num que, que eles filmaram, :filma- I 
ram muita :festa dos ••• dos índios e· a dança Jakui. Quando ele f~j 
la sobre a dança Jakui fiquei muito chateado, eu me·senti muito a-. 

borrecido; eu senti um soco no peito como s2 tivesse ••• como tives 
se uma pessoª que dado um soco no~ito, que eu senti muito isso, 
vi logo que isso é uma c~isa que n-o podia ter acontecido ••• ésso 
~ um desrespeito, fazer essas filmagens sobre essa~·· danças de ••• 

que é de segredo dos !ndio, principalmente essa festa Jakui que/~ 
nenhuma mulher índio pode assistir essa :festa. R porque que o bran 
c9, mulher branco pode ver essa :festa? Isso I uma coisa que não p~ 
de acontecer, ~ um desrespeito ao índio. Fiquei mu~to chateado, a- l 
borrecido mesmo quando ocunhado contou como foi essa filmagem 1~ 
no Leonardo ••• daí a gente conversamo bastante, trocamo ideia que 
isso é uma coisa que não.podia acontecer e eu comecei a :falar pra 

. . 
cunhado, pra a gente.entrar em contato com Aritana e conversar com ~ 
ele, como é que foi eaaa :filmegem~-;. como é que ele deixou faze:r R 

essa filmagem .• E conversamos bastante, eu mui to chateado e aborreci 
do com o que aconteceu, que isso é uma coisa que ••• que foi um .j 

desrespeito mesmo. E depois eu chego em Leonardo e eu falo pelo rá·\ -, 
! dio com Tiiauarum onde encontrava o Olympio, Olympio Serra que era 

Diretor do Parque; eu falei com ele pelo rádio,.,.~ •• mas 
brabo mesmo, falei brabo com ele que eu tava muito chateado com l 

~ 
/ 
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essa filmagem que aconteceu lá que foi um desrespeito mesmo. E depois eu 
cheguei at~ aldeia do Aritana pra conversar com ele, pra saber direito 

como é que foi essa filmagem, como é que ele deixou fazer essa filmagem 
lá na aldeia dele? Aí ele me explicou como ~ que aconteceu essa filmagem,· 
dizendo que o Orlando tinha mandado uma fita gravada pra ele dizendo que 
ele ajudasse essa turma da Tupi, que fizesse festa pra eles fiihmar~Xí"e o 
Aritana tava todo certo que essa filmagem era muito importante pra os í~ 
dios, pra eles e concordou; como o Orlando era de confiaça da gente, ou 
viu esta fita gravada do Orlando :Pedindo pra Ari tana que ajudasse essa tuE,; 

' 
ma a fazer a filmagem ••• fizesse a dança que eles, que eles filmagem a : 
dança deles. Ele explicou assim pra mim, sabe? - u E porisso eu.fiz essa: 

l 

filmagem, como o Orlando tinha pedido,a gente fez essa dança pra eles, pra! 
' 

eles poderem filmar. Mas depois a gente ficou em dúvida, como é_ que podia j 

acontecer, o quê"que podia acontecer depois, ne? "-Eles pensaram depois _ i 
que saíram, falaram que filmaram a dança Jakui~ é uma dança que nenhuma .; 

1 

das mulheres pode assistir essa dança. Isso é uma coisa que não pode; elesl 
começaram daí~ falaram também depois, com quê que eles vão ganhar comes- 1 

ta filmagem. E começaram a trocar ideias entl!e eles, conversaram bastante, 

e eles chegaram a ~•JiJt:X entender que essa filmagem que houve lá não foi 
nada bom. Começaram discutir: "l fizemos essa gravação porque s6 ••• ·quer 
dizer, fizemos essa festa pra eles filmarem porque o Orlando pediu pra 
gente ajudar eles que fizesse essa f&z:t:tr.t festa, -; que eles filmassem a geg 

1 

te, como a gente confiava muito em orlando a gente fez tudo maii depois 
a gente foi ver que não foi nada bom pra nós, que isso é um desrespeito 
ao comunidade ind:!gena.11A! eles começaram conversar bastante entre eles, - . ~ eles estao dizendo: "Chega, chega de a gente ser enganado por brancos. 
Já fizeram muita coisa por n6s, já filmaram,é ••• dança Jalfui, já filmaram 
muitas festas e o índio nunca ganha nada com isso aí. Chega, chega de fa 
zer essas filmagens que a gente num, num deve fazer, princijalmente o Ja 
kui. Hoje a gente entende "ma.is ou menos como é que é o branco; de hoje em 
diante a gente não vai mais fazer essas filmagens pra ••• pros caraíbas, . 
que é uma coisa muito ruim, que o caraíba nunca respeita do ívdio, s6 que~ 
tirar as coisas do índio pra se enriquecer nas costas do índio, e n6s nug· 

ca ganha nada." - elescomeçaram a falar assim. E depois eles falaram+ 110 

quê que eles chegaram aqui dando pra n6s? A troca dessa ••• dessa dança 1 
1 

que mostramos pra eles, :Pra eles poderem filmar? Não trouxeram nada , dei- ! 

xaram s6 comidas que tinha sobrado, resto de comida que tinha sobrado d~! 
les".- que era laranja podre, como Aritana disse, laranja podre e pão po : 
dre,e uns pentes ••• alguns pentes. Isso é uma. coisa que num se deve fa.zer: 
e com essas coisas eles ficaram chateado, ficaram puto da vida. mesmo.Essa : 
turma da Tupi sa:tram, de lá, do Xingu, prometendo que ia mana.ar muita coi: 
sa pra. ele, mas até agora eles ••• at~ agora não m~nderam nada e com essa;; 
coisas a gente foi ficando chateado, a gente foi ficando puto da vida comj 
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essas promessas deles que eles num cumprem •. E assim começou essa novela Ari 
tana, pois •omos mais prejudicados com a saida do Olympio. Quando ele foi 
reclamar pra Funai que isso~ um desrespeito ao comunidade indígena e a]'!!_ 
nai tirou o 6lympio no momerrbo que eles não devia ti:ttar •. Nesse tempo Olym 
pio tava :do Diauarum trabalhando com·os pessoal g_ue tava com se.rampo,q_ue era 
começo de sarampo e a Funai tirou ele de lá, do PÔsto Diauarum; uma coisa~ 
que a Funai nunca devia ter feito isso. Logo numa hora dessa,que a gente pre 
cisava de uma pessoa muito bom e foi acontecer ••• tiraram Olympio de lá! 
Tiraram o Olympio do Parque sem a gente ficar sabendo, sem nenhum índio de . 
1~ do OCingu ficar sabendo que o Olympio estava sendo tirado do Parque,por 
causa d~ssa novela que ele foi defender o índio. E depois da saída do Olym 
pio o Parque estát parado h~ quatro mês sem, sem funcionar. O substituto d~ 
Olympio que~ o Apoena Meirelles, que foi pra lá, que se encontra ainda no 

~ Parque at~ agora, êle não ~ez nada por n6s. Oly.mpio que tava tocando muito 
'- bem o Parque, tava funcionando muito bem e todos n6s estávamos gostando do 

trabalho dele, que era um trabalho muito bonito que ele estava levando pa:ra 
n6s. Eles tiraram Olympio assim de repente e põe umas pessoa que a gente não 
conhece ••• que foi o Apoena Meirelles. Depois da saída do Olympio, o Parque 
Nacional do Xingu ficou parado há quatro mês, é ••• sem a gente poder saber 
o quê~~ai acontecer. O Xingu parou mesmo quando Oly.mpip saiu; começou a mo~ 
rer gente no sarampo e a gente não tava sendo bem apoiado por substituto do 
Olympio,que ~ Apoena Meirelles ••• morreu gente nessa ••• nesse sarampo que 
tava dando ••• é uma coisa que não podia ter acontecido, mas infilizmente 2 

como tiraram o Olympio que era muito bom e tava levando um trabalho muito 
bonito para n6s. N6s gostavam muito do trabalho dele que o trabalho dele era 

-· uma coisa muito bom mesmo, pra ajudar n6s. Encontrar outra pessoa igual a 
\_,. Olympio agente não encontra e ficamos muito chateado com essas coisas também 

n6s precisava muito do Olympio 1~. E com essas coisas~ tudo que tá acon 
tecendo agora foi tudo porP'causa dessa novela da Tupi, chamada Arit~na. Es 
sas coisas eu queria que ••• eu deixo como documento, pra ser anunciado num 

jornal quancto puder, quanto quizer. Pode ser usada essa minha declaração, 
isso vai servir como documento, pra saber como é que aconteceu no Xingu. E 

E at~ agora,aqui em São Pa~lo, a Tupi continua enrolando o Aritanao Eu 
tô aqui junto com eles, a Tupi continua enganando o Aritana dizendo que vão 
resolver ainda o pagamento do nome dele ••• da novela que~ Aritana, mas at~ 
agora não pagaram ele ••• e tão enrolando. Isso é uma coisa que deixa a gente 

cada vez mais triste, cada IE~JÜI vez mais vendo como é que é o brancoº Isso 
é umas coisas que não é bom para Rf o índio, aí passamos s~ber que o branco 
s6 querem enganarem o índio mesmo, eles acha que o índio é besta, 6 ínõio 

não sabe pensar, que não tem um pouquinho de conhecimento. Mas estão engana 
dm a gente tem cabeça sim, também pensamos igual a eles, eles não vão pen- 

e· -----------~-J 
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no Xingu. Como n6s ••• como o Xingu foi -prejudicado com essa ~ovela •••. a- 
, . 

· conteceu mu.ita coisa de ruim, isso eu quero que vocês fiquem sabendo. 
.•. -, '\ 

.. 
sar que a gente é tão burro como eles pens~m. E poris~o ·mesmo ~.stou aquâ. .. , ·'1 
pra ajudar q .Ari tana, ver essa novela,p:ra ••• pra ver se co~segu.e eles_ ~pa.:. . ·. ·J 
gar a novela. Tamb~m contamos com a a·juda da Funai pra ver se eles. entram · ·l 

tamb6m.-· •• pra ver se _resolve... o pagamerrt o da nove La •. Que eles- entrem em· -] 

:j 
.·,1 

'1 

contato com a Tupi, que eles ajuda ••• a gente espera que eles v~o aj~dar. 
E eu quero esclarecer isso tudo pra vocês ficarem-sabendo como.aconteceu 

xxx:xxxxxxxxxx:xxxx:xxx:xxxxxxxxxxx 
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- Quem fala aqui é Aritana, sou Yawalapiti - aldeia, e meu pai Kanato. Mo 
ro no Xingu, estado Mato Grosso. Agora vou contar um caso que aconteceu/ 
com.isa agora lá ••• todo mundo lá ••• o Xingu inteiro,né? que aconteceu ag~ 
ra ••• a primeira coisa, que a novela foi lá né? sem avisar nada ••• nada. 
Porque chegaram lá tudo pronto ••• tudo pronto ••• equipamento ••• tudo pronto 
mesmo. E me avisaram só, s6 lá mesmo. Quando êle me falou, o Galon, o Ga 
lon que eu conheço da Tupi ••• meu amigo, amigo do ürlando ••• aí a primei 
ra coisa que êle falou: "Aritana como vai, tudo bom'?11 - aí falei:"tudo bom 
sim" ••• aí êle falou: "Ô .Ari tana, nós viemos fazer uma novela ••• novela no 

seu nome, porque eu falei com Orlando ••• pedi, então Orlando deixou- então 
até êle mandou uma fita pra você, pra você ouvir e pra tmdo mundo ouvir/ 
também ••• ti - então eu falei: "então tá bom, então vamos ouvir essa voz do 
Orlando, o que que êle falou ••• o que êle prometeu tudo ••• "- Aí n6s fomos 

pra casa; então juntou todo mundo, chamou meu pai e o pessoal que estava 
lá ••• alí perto ••• lá ••• todo mundo. Aí êle botou o gravador na mesa ••• t~ 
cou - e primeira coisa que Orlando pediu... falou comigo né? "ô Ari tana, e~ 
_mo é que vai? tudo bem?" êle falou: "o Lha , agora vou pedir você ••• vai Ga- 
lon, você conhece, seu amigo ••• meu amigo também. Agora você precisa aju - 
dar ••• ajuda êle!" - aí que êle pediu: "olha, vai com êle o Riccelli (Ric 
celli é artista), e agora eu'1;otei seu nome nome dele ••• agora êle chama 
Ari tana1t-falei, eu fiquei assim olhando pra todo mundo ••• olhei pra meu / 
pai e meu pai já não gostave mesmo. No começo quando êle falou assim meu 
pai já ficou assim logo: "não gosta mesmo ••• " -aí depois falou outra coi 
sa: nAgora .Aritanavocê faz aí pra êles, você vai fazer Tawarawanã, Kwarup, 

Jakui, Uruá ••• isso que você vai fazer ••• mais choro, assim pra todo mun 
do chorar: choro ••• choro também".Aí eu falei pro pessoal que tava em vo.!, 
ta, meu pai: "quê que é?" - aí como todo mundo tinha confiança com Orlan 
do, porque êle sempre ••• sempre assim ••• n6s confiava nele mesmo, muito/ 
mesmo ••• então tem que fazer né? fiz assim por sem querer mesmo ••• porque 

quem falou Orlando, então a gente tem que fazer ••• acreditar êle muito me~ 
mm. Aí outro dia, pronto ••• isso, at~ aí pediu tudo isso né? Aí outro dia, 
aí começou ••• foram na aldeia... já tudo com equipamento já - falei: "o 
que vai acontecer né?•1 - aí fui lá. E depois, começa mesmo como êle pediu 
né? vamos fazer primeiro Tawarawanã pra êles gravar, filmar. Aí todo mun 
do lá, o pessoal, se pintou; e êle também, como também o Orlando tinha p~ 
dido pra mim ••• pra pintar esse rapaz, o Riccelli ••• então pintei, pintei 
todo e passei urucum nele. Aí êle dançou lá ••• esse Riccelli também dançou 

dançou junto lá, pronto. Aí outra dança, chame. Kwarup ••• a gente fêz Kwa 
rup ••• dançou no Kwarup, pronto. Aí outro também, o Jakui ••• esse Jakui 
não podia mesmo fazer ••• a gente fez ••• fez o Jakui, daµça, pronto. Depois 

,ol&~\'00 

tinha,também Uruá ••• não fiz mais, porque a gente ficou cansado ••• isso aí 
não é pra dançar toda hora mesmo não. A gente cansou. Não fiz mais Uruá. 
Aí fez o choro ••• o choro lá dentro da maloca ••• todo mundo foi lá, juntou 
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amulherada pra n6s chorar. Pra pegar o morto tinha quatr~ pessoas carre 
gando esse peso ••• quem que tava na rede era um caraíba, o Miranda ••• qua 
chama Miranda ••• demorou acho que quinze minutos carregando esse pessoa 

na rêde ••• quatro·pessoas carreganao, quinze minutos aguentando todo peso 
dele ••• todo mundo em volta chorando, vai até o centro da aldeia. Isso tam 

bem não pode acontecer - muito dificil acontecer ••• não pode acontecer me~ 
mo não ••• se faz isso a gente, não pode.mesmo. Agora tmdo isso é contrago~ 
to, porque é mandado pelo Drlando ••• então porisso que eu atendeu êle; se 
fosse qualquer pessoa não ia acontecer isso. 

- Agora o Jakui, como êle é gravado_.1á, eu acho que não pasearam aqui.A4ui 
tudo cidade, agora eu sei que foi gravado lá, filmaram ••• 'porque depois a 
tarde lá n6s fomos assistir ••• porque levaram um aparelho de televisão lá, 
então êles testaram lá ••• apareceu esse Jakui. Então logo que a gente não 
gostou mesmo não ••• não gostou·e falou que isso é muito proibido; que mo~ 
trar na cidade, pra toda cidade lá, não é bom ••• esse é proibido. Então 
acho que é porisso não mostraram aqui ••• eu não sei, acho que não mostra 
ram né? eu sei que foi gravado, filmado, tudo isso; porque isso aí não p~ 
de se brincar com isso. 
- Bom, e agora o meu pai vai fala.Jt: Kanato ••• e porque não pode falar as 
sim em português, porque é muito dificil falar ••• muito dificil. Agora êle 
vai falar na língua sobre o Jakui, depois eu vou traduzir • 
• • • Bom, agora eu vou traduzir o que êle f'alou.E o seguinte: "Esse Jakui 
é muito segredo ••• mulher não pode assistir, agora ouvir pode." Como êle 

disse :"porque aqui na cidade pode assistir? e lá não pode?. isso tá elfTado. 

Porque se mulher assistirisso, ela tem que se entregar pra todos os homens 
mesmo ••• e mesmo que a mulher casada, mesmo assim tem que se elltregar ••• " 
isso tudo êle falou ••• "porque que aqui pode mostrar? Aqui também tem que 

ser proibido ••• lá no Xingu pode proibir isso? aqui tambem. A gente é tudo 
igual.~ Isso aí tá desvaloriza'ão isso aí, não é certo mostrar isso. 
- Agora o Takumã vai falar agora ••• êle é o pajé, êle vai falar sobre pajé 
agora. Porque Aritana da novela mostrou sobre pajé, mas não é nada,pQT~ue 
:êle, ~Alritanaf :ne!JLH:bagouoà:rue;L_:pájé, nada-agora Takumã vai explicarP~SS~ 
"- Novela A.'t'i t ana moe trou pajelança aqui, mas é mentira•!le não viu ••• por 
que os outros êle podia inventar s6 aqui. Agora·nt~s tem pajelança para c~ 
rar doente ••• tem cigarro especial mesmo para curar doença. Esse neg6cio 
aqui êle tá inventando ••• esse pajelança pra curar doença, essa coisa aí 
mas êle não viu pajelança ••• porque pajé, pajelança, esse não é brincadei 

ra não, essa pajelança tem verdade mesmo ••• curar essa doença né? porque 

essa novela de Aritana fazendo curar esse sarampo, essa doença aí? comen 
do sapo, passando sapo no corpo? assim ••• isso não foi verdade não, isso 
é mentira dele, êle não viu pajelança. Fiquei muito triste quando êle pas 
sava assim, passa'f°D.~ corpo, aí ••• isso não fpi verdade não, isso muito ~e- ' 

io isso ••• fiquei muito triste quando vi isso. Pajelança tem que curar ~es 
mo. Isso aí, pajelança, não é brincadeira não ••• isso aí verdade mesmo is 
so ! n 
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Bom, agora êle explicou, o Takumã explicou sobre pajé. Agora, isso tudo 

que êle falou ••• mas êle falou muita coisa, s6 que êle não sabe muitó bem 
falar em português. Sabe que esse pajé é muita coisa viu? ~uita coisa mes 
mo, s6 êlé'pode explicar mesmo. Também pajé não pode também brincar, não 
pode brincar com isso também. E agora novela Aritana mostrando pra todo mu~ 
do como é que é pajé ••• não, isso não pode, não podé não, não pode brincar 
com isso, não pode não!. Agora outra coisa também, vou voltar de novo ••• 
agora vou contar sobre o que êles deram pra gente lá ••• deixaram lá no pos- ·, 
to, lá na aldeia, depois que o avião foi buscar êles ••• depois que tiver 
tudo pronto - filmou bastante coisa - era quatro dias, quatro dias todo mua 
do parado, ninguem foi mais trabalhar ••• em vez de trabalhar na roça, essas 
coisas ••• pescar ••• ficaram s6 trabalhando pra êles - ~uatro dias ••• todo 
mundo parou, s6 fazendo· isso. Aí depois quando· êles foram embora, o avião: 
foi buscar êles aí foi o pagamento: foi b~stante papelão ••• e primeira coi- 1 

1 
1 

»<. sa que a gente abriu ••• :falou... êles falou: t1 olha, aqui tem mui ta coisa pra :1 

vocês, aí vocês podem abrir que tem mui ta coisa. t1 aí depois nós :fomos lá ••• - ' 
levou pra aldeia, abriu. Primeira coisa que encontrou é laranja, cheio la 
ranja ••• outra caixa tinha pão, tudo podre, tudo podre mesmo. E outra cai 
xa tinha mesma coisa:laranja, laranja. Aí outra caixa tinha umas dez cai 
xinhas de anzol né? também linha de pescar ••• sabonete ••• esse aí que é pa- 
gamento deles.~s isso foi muito 
que a gente ficou assim pensando 
s6 através do Orlando né? isso a 

triste mesmo, não pode :fazer isso. Depois 
que não podia mesmo, porque a gente deixou 

gente pensou mui to d.epois que 

1 
i 

aconteceu i~ \ 
1 

! so ••• deu bastante tristeza mesmo. 
"- Quem vai falar agora e Kanato, pai do Aritana, chefe do Yawalapiti. Do 

meu filho então eu não queria, não gosta, não gosta mesmo ••• mãe, mãe dele, 
tudo que é irmão dele tá lá ••• todo tio, êle não gosta, não gosta mesmo. 
Por sendo amanhã tem :filho ••• filho de Aritana ••• quando que filho dele vai 

r>. 
~ , 

casar, nasceu filho homem ••• como que agora botar nome? já botaram nome dei 
1 

novela~ n6s tem assim - Aritana, êle vai botar nome de neto, porisso que 1 

eu não gosta mesmo, não gosta que botaram o nome de novela, eu não gosta me~I 
mo. Porisso que eu tô aqui em São Paulo, vim aqui falar na Tupi, vai acabar 1 

1 

esse novela nome de Aritana, vai acabar mesmo, vai acabar, acabar mesmo :n ! 
- Bom, agora n6s vem aqui em São Paulo e vim cobrar da Tupi que êlesfpromete-l 

1 
1 

ram pra nós e agora não tá dando certo, tá muito difícil agora ••• êles es- 
tão enrolando ••• agora eu pediu munição, 60 caixas, calibre vinte e dois, 

' 
motor, pano, pilha, missanga, rede de pescar. Agora isso tudo pra êle "nru.i- / 

1 

to caro, muita coisa", êle disse pra mim. Agora estamos pedindo ajuda para 1 
1 

advogado, para resolver esse problema de novela. Também pedindo pra não aco~ 
tecer mais, daqui pra frente, né? isso tudo é muito bom pra n6s, pra não 1 

1 

acontecer mais isso. Também como já foi fei~o aquele, feito errado, não é : 
certo naàa, tudo isso tá bem errado mesmo. Agora tudo isso tem que ser pago 
pra n6s. Tem que pagar, né? como foi tudo erraao, trabalho mal feito mesmo, 

tudo errado, tudo é mentira, então tem que pagar também pra n6s ••• depois 
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que acabar essa novela. TambtJm outra coisa: eu pediu pra. General Ismarth, 

Presidente da ·Fu.nai, quando foi lá no Xingu, pedimos pra êle, quer dizer, 

eu pediu pra êle acabar com ess aa novela, novela, nome e tudo. tle ficou 

de resolver, no fim não resolveu~' nada mesmo! Então isso me deixou 
muito triste mesmo, eu fiquei triste com esse Ismarth, Presidente da Funai, 
não resolveu nada mesmo. Agora eu espero que não aconteça mais nada, tudo 
isso, isso é melhor acabar mesmo. Essa aí, essa novela, melhor acabar; não 
acorrte ce mais. E agora que, agora tem também alguma coisa que não tô gos 
tando também, que meu nome tá sendo, saindo assim ria rua, nome de loja, n~· 
me não sei que lá, essa porcaria por aí ••• então ••• então isso também, não 
tô nem gostando disso. Então isso tem que acabar mesmo e tem uma agora tá 
chamando o Ar~tana, outra pessoa aqui também chamando Ari~ana, tem, eu já 

sei tudo. Então tudo isso. ·Porisso que eu peço pra vocês pra acabar isso, 
acabar mesmo. Tudo isso também é melhor pagar. Pagar também pra mim, pra 

V 

n6s isso, porque tá sendo assim chamado de alguma coã.sa, Poz'que esse nome 
não é assim nome de uma coisa, nome de coisa, é um riome mesmo, meu nome 
mesmo, porisso que eu.não estou deixando chamar alguma coisa, nome de loja 

porisso que eu estou proibindo, acabar esse nome, para não chamar mais na 
da, porisso que Ili. estou pedindo, agora isso é o final, q~em fala aq~i á 
.A.ri tana , 

r: 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
Kanato, você vai viajar amanhã para o Xingu? 
Eu vou viajar amanhã. 
Para o Xingu ? 
Xingu. 
E o Aritana fica aqui? 

- O Aritana vai ficar. 
Para resolver, pàra procurar o advogado? 

Vai. 
Para resolver o problema da novele.? E fica êle e o Yanukulá 
também, que deve estar chegando do Rio. 

- ~' é o cunhado dele. 
Tá bom. E também está chegando o Aru, e eu acredito que êle vai 

dar uma mão pra êles. 
Claro, êle vai sim. Aquele rapaz bom também, êle ajuda gente, 

aquele bom. 
Takumã, porque que você veio aqui para São Paulo, junto com Ari 
tana.? 
Eu vim com Aritana para resolver esse novelo. Agora n6s amanhã 
vai viajar, Aritana vai ficar aqui e Yanukulá vai ficar aqui, 
êle vai procurar gent~ aj~dar êle acertar toda essa novela, de- 

pois quando acertar to à.a e's aa novela Ari tiana vai embora. 
m. - Chegando Aru, você acha que êle vai ajudar? o Aruiavi? 

MAIRAW~ 
KANATO 

M. 
K. 
M. 

r: K. 
l. _, 

M. 
K. 
M. 

K. 

M. 

K. 

M. 

TAKO"MÃ 
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T. - ~ambém tem que aju~ar, Aruiavi tem que ajudar, êle fazer força 
para ajudar,' acabar com esse problema da novela. 

M. - E você .Ar'itana, essa idéia de vocês, o Takumã ePseu pai Kanato, 
a idéia é mui to boa. Como é que vocês pensaram nmss·o, de procu- - 
rar gente de fora para ajudar a resolver esse problema de nove 
la? 

ARITANA - ô. lVJairawê, porque a gente cansou de procurar essa Tupi, por 
exemplo esse Galon, ê1·e é o diretor ••• porque quando chegamos 
n6s aqui, todo mun~o,começãmos a procurar o Galon ••• nada. Tele 
fonamos para a casa dele, não estava, só estava a esposa de Le , 
Aí falou que tá na Tupi, tá bom, telefonamos para a Tupi, que 
falou que ê·1e nãoe estava. Bom, depois Galon apareceu., que foi 
lá •.•• eu mostrei a lista para êle, que queremos tudo isso, que 
tinha tudo na lista. Aí êle olhou e falou que tá positivo, que 
vai resolver isso. Aí ficou de dar resposta logo, mas não deu. 

S6 hoje que apareceu. Aí falou. que não dá, não dá pra arranjar 
esse motor de popa, que a gente queria. S6 queria dar aquelas 
besteiras de panelinha, anzol de novo, tudo aquilo. E aquilo que· 

a gente estava querendo mesmo, não tá, não tem, diz que é mui~o j 

dificil. Falou tudo isso. E dai eu fiquei assim pensando, bem •• ,: 
então vou resolver e procurar o advogado, como êles ••• comovo- 

. cês· fazem aqui, aom advogado mesmo resolve tudo-isso. Também eu, 

quero fazer isso também. 

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 

Mairawê : _. -------------·----------. 

- Dia v{;-~e e u~e mil novecentos e setenta e nove. Eu, Mairawê 

Kaiabi, éhefe do PÔsto Diauarum, localizado ao norte do Parque do Xine;u., 
Aritana ~h~íêLJ&w&l~p~ti~e0Kanato, pai do .Aritana, também chefe de Yawal~ 
piti e Takumã, pajé e chefe Kamaiurá, localizado ao sul do Parque do 
Xingu, estamos ~azendo esta gravação para servir de documento. Ao mesmo 
tempo, autorizo que seja ouvida pelos jornalistas ou publicada essa mi 

nha gravação quando for necessário. 
Quando eu soube que chegou a equipe da TV Tupi no Posto Leonardo, 

já com programação de novela'.Aritana~ acredito como conta o .Aritana que 
recebeu uma gravação do Orlando Villàs Boas autorizando e ao mesmo tempo 
pedindo, mandando a ele fazer as músicas mais segredo que é o Jacui, o 
choro, o Tawarawanã e Uruá. Essa gravação, acredito que foi feita mesmo, 
como todas as tribos do Alto Xingu ouviram, Kamaiurá, Kalapalo e todas 
que pertencem a essa área do Posto Leonardo, eles chegaram a ouvir essa 

gravação do Orlando. Nessa época, no mesmo tempo, quando chegaram para 
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fazer o filme, n6s estávamos em começo de sarampo em Posto Diauarum, 
com todos esses problemas de saúde, houve ainda a mudança, ou foi de- 
mi tido o diretor do Par'qua por causa dessa novela mesmo. Por quê ? 
Porque ele foi falar sobre ••• defender, defender os índios, que não 
daria certo, que era errado, como os índios não gostaram mesmo logo 
da che gada , como explicou .Ari tana, né ? Ele f'ez aquilo porque Orlando 
pediu. Ele confiava totalmente, era ••• grande confiança que n6s ••• 
tinha, né? no Orlando, mesmo Cláudio, que ficou trinta anos morando 
com a gente lá, né? e depois que se aposentou, saiu do Parque, eles 
vieram pra cidade, aqui pra s. Paulo. E depois de uns ••• três anos, 
depois que eles sairam do Parque, fizeram essa novela qme atrapalhou 

a vida toda do P~ue e agora, até hoje, já tem uns quatro meses o 
Parque parado, né? E que ••• o substituto, depois da demissão do di 
retor, que era o Olímpio Serra, foi um outro pra lá, Apoena Meirelles. 
Depois não deu certo, parece que ele desantmou, sei lá. Ele ••• há qua 
tro meses que o Parque tá parado e há v.m mês atrás, e até agora estamos 
àem nenhuma estação de rádio, comunicação, que faz a comunicação den- 
tro do Pa~que, que faz a ••• que mantém contato com os outros Postos. 
Está tudo pifado. Não tem nenhum desses rádios funcionando e, ao mes- 
mo tempo, continua ainda com problema de saúde, gripe, diarréia ••• 

Bom, depois de tudo isso que aconteceu, depois do trabalho lá 
do Aritana e os outros índi9s, que participaram dessa novela para fa- 
zer o trabalho pra esse TV Tupi ••• então Aritana, desde que recebeu a 
gravação do Orlando já não gostou, tanto como ele como o pai também, 
o Kanat». E a promessa que a Tupi fez para eles é que eles iam mandar 
presente, bastante presente, e ficou por isso mesmo, não receberam nada. 
O que eles receberam foi pão podre, laranja podre e umas dez caixinhas 

de anzóis. Isso pra nós não indica nada. Então eles vieram, Aritana, 
Takumã e o pai dele, que é o Kanato, vieram pra coil:tar da Tupi. E quan 
do chegaram aqui em s. Paulo, eles procuraram o diretor, que é o Galon, 
que começava a fugir deles. Eles procuraram, telefonaram para a casa 
dele, para a TV Tupi e não se encontravam ~m canto nenhum. Depois de 
quase v.ma semana depois, ai ele apareceu. Eles entregaram uma lista de 
pedido pra ele, e ele achou que o pedido que eles fizeram era muito 
grande, muito caro ••• E começou a enrolar eles, né 1 desde que eles 
chegaram até agora eles não recel:Jlram nada ainda. E s6 hoje, hoje à 
tarde, que receberam um.as ••• ou esse mesmo Galon veio dizer pra eles, 

que ele arranjou um pouquinho de presente, e que o resto iria depois. 
Eles acabBEam não aceitando esse presente, prometido, porque tava sendo, 
eles achavam que estavam sendo enganados. Então eles só pensaram de arr!:! 
mar um pessoal de fora, como advogado pra ajudar eles. Que pessoal que 

eles contavam pra ajudar eles não a.eram apoio a eles, como Orlando, co 
mo mesmo a FUNAI, como o presidente da FlJNAI que fez a promessa pra eles,! 

., 
1 

! 
' 
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quando ele teve no Xingu., e que ••• mesmo-Aritana pediu para ele que 
acabasse com essa-novela e tirasse o nome dele e que mesmo, ele pediu 
que pagasse o trabalho que fizeram no Xingu. Bom, a promes~a que· o gen~ 
ral Ismarth fez, que ele prometeu para eles, parece que ia ver se dava· 
jeito de tirar o nome ou acabar com a novela, mas n&o fez nada e aca 
bou saindo da FUNAI ••• 

0 
l ' 

,·~·.r,.. ••. ...:.:..:....!:,,. 



Conversação mantida entre os Srs. Lu.is Gàihon (TV Tupi), Claudio Villas 
BÔas e Sra. Dalva e Silva (chefe escritorio Funai SPaulo) com os índios 
Aritana (6hefe Yawalapiti) e Yanukul~ Kamaiurá (cunhado do Aritana), em 
residência do sr. Claudio e gravada «mm na presença de todos. 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
Galon - •••••• por comncidência agora tá numa situação ruim, mudou a direção 

e tal, até essa gente trabalhar foi difícil, então eu fiz uma varta, e~ 
pliquei tudo direitinho para o diretor lá da televisão- (lendo a caaf~i., 
-"Por ocasião do lançamento do Projeto Aritana, por determinação~a pro~ 
gramação da época"- (comentário:) - que eu era o diretor da época - 

(lendo:) "e representando a Televisijo e o Teatro, entramos em contato com/ 
1 

o sr. orlando e Claudio Villas J3Ôas no sentido de se consegui~ uma ampla c< 
1 

cobertura que nos facilitasse o relacionamento com os Índios. Ficou combi 
nado que de posse da autorizaçfto da Funai ••• " (comentário:)- que foi Or- 
lando ••• 

Claudio- ••• falar com o Presidente ••• 
Galon - ••• que inventou e~se neg6cio, nós fomos falar com ele e %BKX ele fa 

lou assim: 11N6s não podemos autorizar isso, s6 quem po~e autorizar é o 

Presidente da Funai"- então se entrou em contato com o Presidente da Fu. ~ 
nai e o Presidente falou que podia, que não tinha problema nenhum. Olyl!! 
pio falou que podia, todo mundo falou que podia. N6s fomos lá com auto 
rização pra todo m~ndo, n6s não fomos assim sem ninguem falar nada não. 
Levpu carta, tudo direitinho ••• 

Claudio- ••• do Presidente. 
Galon - ••• entregou pra Rui, Rui falou que :"Tá tudo certo, n~o tem problema •a: 

nenhum." - (lendo a carta:)"no sentido de se conseguir uma ampla cobertu~ 

ra que nos facilitasse o relacionamemto com os índios, ficou combinado 

que de posse da autorização da Funaa , para entrarmos na i~rea, ficariamosj 
apenas na dependência da amizade com os índios, o que seria tentado atr~ · 
vés de alguns presentes que lhes seriam oferecidos uma vez que não se p~1· 
dia pagar em dinheiro. No primeiro contato levamos un~ c~ssetes com men 
sagens gravadas contento instrução para que nos recebessem bem. 11 (comen- 1 

tário:)- lembra daqueles cassetes? 
C1audio- Claro. 
Galon - Aquela gravação do ••• 

Claudio- ••• eu sei, eu sei. 
Galon -"e que seriam recompensados com bons presentes. Como sempre acontece ne~ 

ses casos, para facilitar nosso trabalho tudo foi prometido."(comentário: 
- lembra? Quando n6s saímos aaqui.a direção da casa, que era outra dire 
ção falou :"não, pode falar 1~ que n6s vamos mandar ••• não tem problema, 
não acontece nada." - (lendo:) -"Na ocasião da via;em pouca coisa se le- 
vou em vista da falta de disponibilidade do avião 11 

- (coment~rio:) - o 

~,o. 
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avião era pequeno, se eu levar muita coisa da televisão, então quando· 

n6s chegarmos lá não tem nem comida ••• a comida ficou toda aqui no campo 

-(lendo:) -"Ficamos de mandar oportunamente as coisas prometidas, essas 

promessas foram.feitas devidamente autorizadas pela dd)reção da lpoca." 
(coment.ãr í.o r ) - quer dizer, a televisão tinha autorizado:" Tu.do bem", f~ 
Lar'am, "n6s vamos fazer, vamos mandar, vamos dar ••• " - a direção tinha =a : 
torizado isso - (lendo:) - "Permanecemos em contato com eles durante uma ' 

' 

Aritana r-. 
Gal~ 

semana, quando foram gravados mais de ~uinze cenas, inclusive com a par 
ticipação dos pr6prios Índios como personagens, contando ainda com ore 
curso àe suas casas e todp pessoal da aldeia. Recebemos o melhor trata 
mento possível, ocasião que nos serviram de tudo: frutas, comidas, sem 
dispensar depois uma 6timahospi talidade." ( come.m.tário:) - quer dizer, t.Q. 1 

do mundo tratou a gente bem pra burro. 

t l 
N6s conver'samos , conversamos ••• você particjpou, Kanato participou, a 

ma.Leca da toda participou... (Lendo:) "Acresce a circunstância que se e!! 
contram em São Paulo hospedados na· sede da Funai, cerca de doze Índios a 
espera de uma palavra da nova direção, apenas dizendo da sua disposição 
de honrar o compromisso assumido por mim." (comentário: ) - o que eu tô 
pedindo aqui nessa carta, que se uma vez que eles promet~ram tudo, ago 
ra eles têm que honrar essa promessa. Você entende o que quer dizer isso?; 

1 
Quer dizer, quando eles falaram ••• o Diretor de hoje tem que fazer a me~! 
ma coisa que o Diretor da época fez. Quer dizer, então ele tem que honra~ 

1 

o compromisso- (lendo:) - "Com essa palavra acredita.mos poder ganhar en+ ~J 
quanto discutimos com os próprios Índios, os presentes a serem comprados~· 
Na certeza de qU:e VSa. compreenderá o problema, antecipamos nossos agr'a-> 

,,,,...._, decimentos pelas providências, lembrando porém que nosso receio maior·s~ 

r~ desgastar nossa image~ com os índios," - (cmmentário:) - quer dizer, 
o que a gente tá preocupado é que vocês fiquem brabo com,a gente, ente- 
deu? Que nós somos amigos, e não é por causa de um neg6cio desse que a l 

gente vai deixar de ser amigo ••• por causa do problema dos outros, enten-1 

de o que eu estou dizendo? Então o receio maior~ que será des~astado a 
nossa imagem uom os Índios ••• (lendo:) - "o que podia ser explorado, em 
frente da organização diante da opinião publica.Atenciosamente, Luiz Ga 
lon" - (termina ac carta) - então esta carta~ uma carta que eu tô man 
dando pro dono da televisão, pra dizer pra ele que·aquilo que os outros 
prometeram, ele tem que dar, você entendeu? Bom, como a televisão tá, va 
mos dizer, tá pobre agora, no momento, então ele vai receber esta carta, 
ele vai dizer: " O que eles querem?" - eles querem isso, isso, isso ••• 
11 quanto custa? 11 - custa tanto ••• - "n6s não temos esse dinheiro" - ou: 
"pode pagar", ou: "amanhã mesmo recebe", ou: "vamos dividir em quatro .v~ 
zes", ou: "esperem um mês pra receber" ••• sabe dessas respostas? Não sei! 
Então ele pode dizer uma porção de coisas ••• pedindo ••• 

Aritana- Eu tô. 
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Galon - Como uma ••• toda repartiçaõ, como na Funai ••• como tod~ repartição você 

tem que entrar com um :Processo para ~e~ir o neg6cio ••• aí eles vão ver se· 

tem dinheiro na gaveta. Abre a gave-ta e vê se tem dinheiro ••• se iiãa te~ 
dinheiro hoje, vai ter dinheiro quando? No fim do mês vai ter di:n.heiro? 
Daqui há.um outro mês vai ter dinheiro? Você entende! Por~ue o que pare 

ce~ queª-··ª··· vamos dizer, vocês chegaram aqui assim como tod~ vez 
que a gente vai pro Xingu, a gente vai de férias' n'é? Então vai de f'~riaá. 
i~m o dia inteiro dando sopa, passeando e. tal ••• não tem que trabalhar.!. 
~u~ndo vocês c hegaz'am aquf eu tava trabalhando duro·, ele me telefonou, 
"ele não está" - aí ele telefonou : 11aonde que está?" - aí procurou,co 
mo se ••• quando a ge~te chega no Xingu, o avião desce, a gente j~ encon 
tra o Aritana 1~, no campo ••• os amigos todos no campo~ Aqui quando vocês 
chegaram: um tava lá, outro tava lá, outro tava lji. •• não deu pra encon 
trar. S6 foi encantar três dias depoã s, Não foi verdade? 

ArY~na- Fo:j.. 
Galon - Assim como a impressão que a. gente tem, que uma granae empresa como· a TU . - 

PI, o dinheiro tá em cima da mesa,lá ••• na hora que a gente chega+~ pega; 
não! Tem sempre que esperar um pouco, não pode ser de ~ma hora para ou-· 
tra. Então eu ahho, eu estava propondo pro Claudio o segµinte: eu acho 
que não adianta f'icar o grupo todo esperando, que pode ser_q~e demore uma 
aemana , po_de ser que demore ~m mês, não d~ pra resolver isso na p.ora •. •. 
na mesma hora, entende? 

Arita~a- Quer dizer que vai demorar agora? 
Galon · - Pode demorar, não tô falando que vai demorar, entende? Pode demorê,T. 
Olaudio- Depois dessa carta~ que tele vai falar ••• 
Galon Depois que eu entregar isso, depois que eu entregar~ que eu vou ficar· 

sabendo tudo. Mas como esse neg6cio aqui não é comida:"n~a, n6s precisam 
mosccomer, n6s tamo com f'ome."- Não é, não é um neg6cio que tem que ser 
amanhã, não é um negócio que yai resolver ••• não vai ninguem morrer por 
causa disso; o problema de demorar não quer dizer naaa. O que devia se 

ficar bem claro, o interesse que ãtente dá ao neg6cio ••• o que eu quero 
dizer que ••• meter também na cabeça de vocês, é que ninguem t~ se furta~ 
do, ninguem t~ f'a.Lando :"não, não vai dar não ••• não tem nada~ a gente ~ 

que tem interesse em d.ar, 'cê entende? O que precisa ~ organizar a coisa 
outra vez, entende? Agora, mesmo assim,depois que eu entregar essa carta 
e com o custo do neg6cio, ainda pode ser que o sujeito fale: "não tem 
probtema, amanhã eu pago!"T pode ser uma coisa também que eu propus,.o 

seguinte: em yez da gente comprar essas coisas, a gente dá o dinheiro e 
vocês compra o que quizer ••• a! encaminha pra Dalva, faz a relação, vê 
aonde~ o lugar que compra, vai lá e compra. 

Claudio- O que é mais interessante, hem?! 
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Galon - Aí, naquela relação tem certas coisas que não tem ••• não sei como~ que 
vai acontecer ••• Por exemplo, bala é um negócio que não tem jeito. de co~ 
prar, não tem como ••• 

.Aritana- tle ia autorizar ••• 
Galon - Ele ia escrever uma carta ••• 
Aritana- ••• pedindo autorização. 
Galon - ••• uma carta pedindo uma autorização, mas não sabe se vai dar. A Dalva 

já falou que a Funai já pediu essa autoriração e não foi dada. Pode ser 

que dê, pode ser que não dê ••• 
Claudio-Bala ••• os cartuchos ••• 
Galon - t: cartucho acho que pode. Bala é que é proibido, isso é uma coisa. Pi 

lha: alí pela ~~iex aquela quantidade de caixa de.pilha são mil pilhas, 
itll pilhas dá pra distribuir no Xingu inteirinho, porque a pilha você n;o 
pode guardar muito tempo ••• quanto tempo guarda uma pilha? 

~na- Não~ porque n6s vai dividir pra o pessoal todo também ••• 
Galon - Pois~, mas em quanto tempo? Aí divide com duas aldeias, •• 
Aritana- Duas aldeias. 
Galon - E são mais de mil pilhas ••• ~ pilha pra burro! Quanto tempo· dura uma 

pilha? Mesmo que grave, tudo quanto é gravador gastando ••• não dura um 
A 

mes. 
Aritana-A! também n6s temos muita. gente ••• 

1 Yanukulá- Agora eu vou falar um negocinho, não sei se vocês já leram no Estatuto 
do Indio, o que diz que toda ••• tudo aquilo que for usado o índio pra 
lucro tem que dar direi~o autoral pra ele. 

Perfeito? Então ••• compreendo perfeitamente a sua ••• compreendo perfeit!! 
mente a sua meta, a sua posição •. Se esse neg6cio aqui não d~ qerto, você . - 

entra com um processo com a Funai e resolve o problema com o departamen- 
to jurídico da Funai ••• ~' isto~ uma conta que você está cobrando. S6 
que você s6 pode cobrar uma conta, quando foi acôrdada. O juiz vai per 
guntar: "Mas vocês combinaram isso? E alguma das partes tá dizendo que não'? 
~ não houve nenhuma combinação nesse sentido.~ se a televisãq disser as-: 
sim: "Não, eles falaram que não era pra cobrar nada ••• " 

Aritana- Por que? 

Galon 

Galon - Pois~: A televisão na ••• os advogados da televisão podem dizer assim: 
"não, não houve acôrdo, não tá havendo rompimento de acordo!"- 

Yanukulá- Mas pelo pr6prio fato de estar havendo execuçaõ disso na televisão ••• 
Galon - Mas a Funai autorizou ••• mas a Funa i autorizou. 

Yanukulá- ••• mas agora vem o nome.dele, ele tem o direito de fazer isso. 
Galon - Então, então tem que entrar com um processo que pode ser feito ••• 

·Yanukulá- Porque não é ele que tá pedindo, é a a.Ldsd,a sabe? :!!: a aldeia ••• a aldeia 
que j~ té pedindo muito. 

Galon - Vai demorar dez anos. Demorar dez anos ••• o que eu --"t,J quero salvar aqui 
~ o seguinte: que eu infelizmente, naquela época ••• ninguem conhecia nada,· 
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e eu fui junto porque connecia OrLan do ••• e de uma certa maneira, eu 
fui envolvido. Como eu sou teu amig? e tô querendo· acertar da melhor 
maneira possivel, eu gostaria muito de estar fora desse e que ele eg, 
trasse com um processo contra a televisão, enfim, eu não tenho nada 
a ver com isso, eu não sou dono da televisço, eu sou um empregado da 
televisão. 

Aritana- Eu. sei, mas eu sei muito bem disso. 
Galon - )Então se a Funai ••• através da Funai entrar com um processo contra a 

empresa, eu não tenho nada a ver com isso. Então desse ••• desse lance 
aqui pode surgir alguma coã.aa ••• ou então ••• eu particularmente acho 

e. o c·laudio também acha, que o acertad~ é que quanto à ~esposta disso 
aqui... ~ ver quanto +empo vai demorar pra acertar tudo; da noite pro 
dia não vai acertar, ou pode acertar! Então tem que esperar mais três 
dias pra ver o que vai dar essa respõsta. Porque daqui h~ tres dias a 

.,,--.., ~ente j~ sabe_ alguma co'isa ••• a:f ele fala:" Vai demo:ar um mês"- ou e!1_ 
tão: "vai demorar ma.is um dia". · 

-· po~uG eu con= ~ 71E-U:V/S4f:J 
Claudio- Muito bem, então está 6timo ! Porque,~~~ ~l!fl ~ • 

.Aritana- Quer dizer que não adianta nada esperar isso, né? 
Galon - Eu acredito que não. Eu ·achava ••• eu propus o seguinte, que ficassem 

um ou dois, ficasse você aqui os mais um, e aguardar aquã, Ficar os / 
dez aqui ~ão adianta nada. 

Aritana- Dez? (pausa) Ruim esse neg6cio, nê? O problema é meu nome ••• não go~ 
taria que a novela chamado pelo meu nome, isso é que eu não g?sto / 
mesmo não. Se fosse outro nome, de uma pessoa, assim eu deixava, mas 

meu nome~ que não gosto mesmo ••• 
Af ~ que vou te contar, vou te falar um outro neg6cio, quem escolheu Galon 

. Arilna 

o nome foi Orlando • 

Foi, .eu sei. 
Porque ür'.lando achava, porque Orlando achava que ia ••• isso aconteceu. 
Essa novela, essa novela surgiu num momento de que havia aquele pbo 
blema de 11êmancêpação11 do :Índio, foi ela que serviu de base para que 
p projeto que ia sair não saísse, então, se você ficar na hist6ria / 
que o teu nome, o nome da novela foi a alavanca que serviu para sus 
tentar o sujeito não assinar o decreto que ele ia assinar ••• quando es 

. - 
sa novela saiu, agente ~ez ~ma porçijo de perguntas na rua pEB ••• pra 
caraíba aí, pra menino ••• falou assim:uvocê já viu alguma vez um ín-à 
dio? "Nunca ninguem tinha visto; então esta novela servm.u pro Br'asil 

inteiro saber o que~ que é índio que eles não sabiam. 
Claudio --E dos problemas que ele está passando. 
Galon - O Índio ••• o índio ••• o que os Índios não aa.bí.am ••• tudo é Índio am~ 

ricano ••• ~ índio pele vermelha, índio de fita de cawboy. Eles não/ 
Eles não conheciam o índio, .não sabiam de naãa ••• então essa novela / 
serviu, e vai ficar·isso; porque inclusive a novela fez algum sucesso 

Galon 



;-··--- ---· ... 

- 6 - 
l 
i 
1 

·1 
·1 

J 

todo mundo gostou dela ••• vai ficar como a novela que apresentou o 

índio brasileiro pra.todo mundo. 
Yanukul~ - Agora, acho que. nem todos gostaram não. Porque guando eu converso com 

alguem na rua, ~igixm com alguam conhecido, ninguem gosta; diz que es 
sa novela não t~ mostre.nao nada mesmo. 

Galon 
Dalva 

Yanukulá 

Galon 

Yanuk:ul~ 
Galon 

Claudio 
Galon 

Claudio 
Ga Lon 

Bom, essa novela não tem que mostrar ••• 
Bom, mas não tá mostrando ••• ~ quem? são todos? 

l muito pouco, porque ele abranje outros p~oblemas,que.não ~ nada, s6 
um pedacinho que aparece ••• 
Sabe porque? Porque ela teve que ser mudada. Porque na época que ela 
começou teve todo aquele problema do Olympio e houve toda aquele,Etu.2., 
la relação política do negócio, então n6s tivemos que afas~ar a nove 
la., inclusive tava combinado que a gente voltava pra gravar mais ••• e 
uma série de outras jogadas, tinha muito mais est6ria de índio, muito 
mais coisa de índio que você não iavalia ••• 
(pausa ••• vozeas inaudíveis) 
••• em virtude, em virtude da briga teve que ser afastado e a novela 
tomou outro rumo. 
t, então não saiu como·vocês combinaram, né? 

Se não fosse, se não fosse aquela ciumeira toda, porque aquilo foi -*--1 
ciume, né? Se não fosse aquela ciumeira toda no começo, e se o projeto 
tivesse sido apresentado como era, como ele tinha sido idealizado, a! 
teria mais índio do que tem. Era até pra acabar! Quando chegQu em ja 
neiro ••• dezembro, janeiro ••• el~ falava tão mal do governo ••• 

' 1 i 
l 

1 

j 
· 1 

1 

Contra o govêrno. 

Pois é, a censura queria ·tirar do ar... : 
(pausa ••• vozes inaudíveis) J 

••• eu particularmente acho que esse negócio da novela chamar o teu nom~ 
me, eu acho que é a me~hor coisa que tem ••• e não é verdade isso que l 
ele tá dizendo que ninguem. gósta da novela não ••• tem muita gente que i 
gosta, se ninguem gostasse da novela a pr6pria estação já tinha tirado, .J 

tem muita gente que gosta. ! 

Dizem até que é a novela do ano ••• 
Ganhou o prémio ••• logo no começo foi a melhor idéia por causa do •• , 
l!!a I,:flôve;çãô que teve com o neg6cio do índio, _,_no começo foi ••• - foi co!! 
siderada a melhor novela, porque era a mais oportuna, porque tinha a 
melhor mensagem, porque era o problema do índio ••• agora, numa hora de~ 
sas, com uma situação dessa, a gente lamenta de ter mexido com isso,né? 
Podia ter feito uma novela com um italiano no Bexiga, uma e~t6ria fei 
ta' no Bexiga,~ que não tinha problema nenhum ••• não· se propunha. a fazer 
uma coisa bonita, né? uma coisa de grandeza ••• f'az uma coisa comum, né? · 
Vagabunda ••• e não tinha nenhum problema, tava todo mundo :feliz e tá 
acabado. Agora, toda vez que a gente se propõe a fazer alguma coisa mui: -. 
to importante, acontece isso. Tenho impressão, sabe? Sabe eu partícula!.: 
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mente ••• porque não é s6 esse problema que est~ acontecendo, que isa.o 
não é problema ••• lá ~a gravação tem muita pressão contra, lá tamb6m. 
Eu tenho a impressão que a Globo pode até tá por traz disso. A Globo 
podia tá orientando, e como ela~ uma indústria americana muito viva 
e muito rica, ela podia t~ orientando aqueles jornalistas todos que 
tavam apoiando lá aquela causa do Olympio, a pr6pria Globo podia tá 
mexido naquilo, sabe porque? Porque a novela cometou a inc·omondar o 
horário da novela deles ••• Então como eles são muito espertos, eles 
começaram a usar outras formas, outras coisas por traz para poder qu~ 
brar o neg6cio aqui ••• isso acontece muito, né? Se a novela estava 
incomonando eles ••• se tem muito ••• eles tem a novela no mesmo horá 
rio, tem muita gente que gosta da novela deles e tem muita gente que 
gosta da nossa, eles queriam que s6 gostasse da deles, é claro! En 
tão quanto mais ••• se tirasse a novela nossa do ar pra eles seria uma 

vit~ria. 
Dalva - Tudo certo? Acabou? chega ••• 
Yanukulá- Agora o que precisava era pagar o pessoal o pessoal, né? O pessoal da 

aldeia fica pedindo muito essas coisas ••• porque eles que colaboraram 
Illllito nessa novela, né? 

Aritana - Quatro dias ••• 
Yanukulá- Passaram quatro dias ••• 
Aritana - Todo dia sem parar ••• 
Yanukulá- Pois é ••• essa novela aqui ••• 
Galon 

' 1 
1 

- Exatamente isso que eu estou de pleno acordo, eu fui testemunha disso 1 

e estou escrevendo aqui. Então agora o que é~ecisa? Precisa levantar / 
o custo, precisa levantar exatamente o que que vai servir a! e o custo 
da coisa, quanto é que vai custar e propor lá pra eles. Então daqui há: 
três dias eu te digo. • • te dou uma res ••• depois q_ue eu ti ver esses pr~ 
ços, né? Eu te dou uma resposta, o quê que eles disseram ••• 

(pausa ••• vozes inaudíveis) 
••• tá bom, aí já é outra ••• aí já não é mais ••• esse problema não,eu i 

1 
1 

s6 tô querendo fazer é ajudar ••• Porque quem ajudou a pedir fui eu,né?: 
Quem foi 1~ pedir pra Tupi pra fazer ••• 

Aritana - Foi, foi, ~ ••• 
Galon - Porisso que eu tô •.• me sinto compromissado. 
Aritana - t, é isso mesmo. 
Galon - Eu tô me sentindo compromissado porque quem foi l~ ajuaar a pedir fui 

eu, então, se eu não tivesse ido agora eu nãm sei mem de que lado que 
eu estava, podia ser que eu tivesse do lado deles e fa,la.va : "Bota no 
advogado e manda cobrar na justiça." -Tá certo? 
Então daqui h~ três a.ias a resposta, né? Estou e spez'ando hem : 
Claro, daqui há três dias já, já sei o quê que vai acnntecer, sendo 

Aritana 
Galon 
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que em preciso desses preços pra poder levar. Eu também acho, viu? 
Eu particularmente acho que essas coisas que tão ••• não quero mexer 
com isso ••• mas eu acho que essas coisas que tão pedindo no pedido, 
não tem muito jei~o, por exemplo: rede não tem pra vender, .aquela re 
de ••• 

.Aritana - De pescar. 
Galon - Não tem. Bala não vai ter autorização pra comprar; esses neg6cio das 

missanga~ um preço brutal, esse material não é nacional é importado. 
Claudio - São sessenta quilos. 
Galon - Isso custa um dinheirão e é missanga pra ••• pra, pra dez anos, pra 

usar dez anos. 
Aritana - ~' é que n6s vamos trocar, em vez de comprar essa missanga passa pra 

outra coisa. 
Galon - Eu, eu particularmente proponho o seguimte: que eles dessem em dinhei- 

,.,-, roe você fizesse uma relação e comprasse o que quizer. 

Aritana - Então passa pra outra, então ••• 
Galon - O neg6cio do motor também, o neg6cio do motor,eu acho maravilhosa a 

idéia do mot~D ••• mas s~ que não •em ter gasolina, como~ que vai ter 
gasolina? O motor não funciona com água! 
Bom, isso ••• eu s6 queria uma lembranca ••• guardar todo ano ••• s6 1~, 

· 1/ LGfY/. !d flA P .fA »r 
sem funciona~ ••• chama~ Paitsne, botar lá ••• 

- (risos) Lembrança? 
Lembrança da Tupi. 

- Agora veja, veja bem não fica brabo com a Tupi ••• 
Não, não ••• que~ isso? 
Não fica brabo com a ~upi, sabe porque? Pnrque nós não sabemos dares 

posta, eu s6 tô dizendo que pra fazer esse pedido lliw tem que fazer 
devagar, sabe? 
Não, eu não tô brabo .não Galon, eu, eu sou muito manso~, viu?Nunca ••• 

nunca deixo ••• 
Galon - Pode ser, pode ser at~ eles autorizem tudo direitinho, entendeu? 
(Claudio, Dalva e ;alon conversam ao .mesmo tempo) 

Aritana 

Dalva 
Aritana 
Galon 
Aritana 
Ga.lon 

Aritana 

~o, não tô brabo, não tô brabo não, você sabe eu sou muito amigo do 
••• de você mesmo ••• me conhece há muito tempo, não, não tô brabo não. 
(Todos começam a falar ao mesmo tempo) 
Você entende? Você entehde que eu estou pretendendo ajudar da melhor 
maneira ••• 

Aritana - Eu tô entendendo, eu tô entendendo ••• tô entendendo sim. 
Galon - Se eu fosse dono de 1~, aí era outra coisa. 
Aritana - TÔ entendendo.,. quero que você me ajude então. 
Galon - Claro, tem que ajudar, n~ •••• Vamos? 
Dalva - Vamos. Vai alguem com a gente? 
Aritana - Não, agora não~ •• n6s vão a pé depois. 

Aritana 

Galon 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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te...6 · co ".'JT..091rnma i: a c.Jtla·Jt Comi4.tiã.o :;(.6.p,e.c.ia.t, que. c:ú...lda1tâ. •.. e..6.pe.c.i6,lc.am:in 
xe , der. JT..ecU'..J...z.:ç.ao. do s o [,j e.tivofi ma..l~ILe..6 t.lxa.do·f.> ne.-0te. te.lt.mo. - 

í.11.a.<é.;,_,lct; (5 de. de.zeml~Jto de 1 979. 

JOSt AUGUSTO AMARAL VE SOUZA 

JOÃO C~RLOS NOBR~ VA VEIGA 
Te.ti.:temu.nhal>: 
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E~T~~T0 fE CONTR~TO 

"J,'' 

.-· \: ... ::- 01.} ContJta.:to nQ Cv2 . 
· ----._ .-.:-02} Con.tJt.a.ta.n.te: FWJ1'ACT~J 1/IICTONAL ·vo INf'IQ < ?: 03) ConiJt~tado: ~wnt.~J·) (;,.".UC~1\ 'DO TT::A[/.LHO 

- O 4} - .. f .6 pe.c.,<.,e. .: S u. b..Lo cuç a o 1- e 1 mo v et 
OS) PILa.~~o: 07 mc..óeó 
O 6} V a.to 1t d o C o n.t.Jta..to : C Ji_:' 'l ', • 7 5 C,, f O [ v Ln« e. e. nove. m.lR., .& e.te.cento .6 e _ 

.ci.nq u c.n.ta. C)WZ e .ÍILO .6 ) • 
0.7) .Vota~ão ôJtça.men:tá1t,la.~ : .. flogJt.ama. H01 - Admin.l.6.t1La.ç.ã.a Cen.t1ta.l_ ···- 

2: • .a7.02 - fle..õpe..óa-6 rlo í'a.t,1..i.mônio 1nd1.9e.na 04.01 - Ve.6pe..6a.t> Ca1L1te:n 
te..6 02 - Ou.til.o ó Culte.io-6, co (·e.1t.t'a.6 re.f..o Empenho nQ 04 9 / 7 9, de· ?.-9'7° 
de ou.tu01to de 1179,. 

ú 8 ) Va.:ta : 1 5 • O 9 • 7 0 • 

11';-03 - PROCU,..:APO~~IA Jur~ri:,rc:\ 

'l\\ \ 
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~ARECf~ V 
k'.e.[. T'Jtoc.e.~-60 FWJAI/~.SF/2154/Ji) \ 
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EMEHtA: Re.:tJti.buiç5o de.c.oll.Jtente da uti.tlzaçio• 
c.om in:tu.Lto de. cu.en» dai.> o !JJta..6, ·JL-ltua..i .. 1,, ttutd.l 
çõe.f.. dot, lYl.d:lo.6 e fÍ(l.!.) e.omu.n.lda.de..6 :t1Llba.l6 óac'l 
a ~egi~laçao b1ta4il~l1ta e. lnteJtnacLona.l. ~l4el 
to _, ~ :\u,;to 1L e Vir.. ('_i.,i_;_o .6 C o ne.xo .6 • T .l:tu.la.1ti.dade.· e 
cx~4clcio de41.>e.1.> di4eito1, pela. FU~AI. 

.... 

Cu) do. 'l ma..téJúa que. no.ó t .tiubmetúla. de. 6r.tb~Jt qu.ai.6 o s di..1te ~..: 
co s que. a1.>.6i~.t\:ri1 ao1.> · Ln dl.o« e. ã: c..o,riu.n..i.cfo.c!e .lndlge.na.· âo . Pa.1tqu.e. Nac. .. u,.:. .._..)t 
~al do Xing~, áJtenti a nc-6~~ tegl6l4ç~o e ao~ p1Llnelpio6 peAtinehte, 
da.1> convençoe6 inteJLnac.ionai~ ao~ q~a.i~ .adcttimoJ, em vlJLtude da-u:titL· 
za.~io,· com intu.íto dt tuetto} poJL·o~~an~!mo d~ .1tid.lo~dl6u.~ao, nao 65·T 
da. lma.gí!..m, nome. e. Jt.i.tua.,i,-0 t,{a.qu.Q.la. c.ômunidade., f e.m ccmo : da. paJt:tic. . .i..'paç.ã.c 
{l.1>lca de. c.cntcn.a.-6 rf.c lnd-i.o li n.(( 6,U.'.ma.9 C?.m de. o LJta. pa.ll.a. a. t:e . ..eevi6 iio , 

. Como .6e v~, elo [_1e.r·: e_,{,a601ta.do·,.,_e..ta..tÕ!f..lo de 6i.i. 2, ao.6 22 ·:de- 
ou.tu.bJto de 7 ., 7 8; uma e.qu).p.:. 1.!:1_ TV· TUFI, so l e. a.6 . 01tden1.i do s«, 11ALON !': 
t'hegou. ao Pa.1t:.que Nac...l(ma.f. -lo X.ü1.9Ú - (To.ó.to L'<'..on.a1tdo), e.,. m~d..i..a.nte. u.m •- - 
a. eê'...eo g Jr..a vtulo c..m 6i.:ta, d« ~) Jr...;.:a t1 ~ó' l{.i.lla-6 P.ô a,,6 -O o .f.).e.i...ta.n de .a.. C.-0 .ta.bo !La.-. 
çao: da comu.nida(.te., me.dia.n-te a ·e..11,:tl(.·e.ga.1 a.i.ruta., de pe._qu.eri.oi j)Jt.e..&e.n..te.6 ' 
1· p.1tome.66a~ ti~ ou~ll.0.61 conl~tue ~ otj~tlvo cot..Lmado: a 6Lxa.;ao. 

f O~ t (: ·~J.cr,'lil't'2.n-t~, naC.Q, à cle.tu..11..pa~ão - t.·egu.ndo O.& plLÓ pn.Lo» .in- 
d,<-0.6 - dc.1.>1.ia (.;__t.i.(..ização {e.J."tri:,da 11ã.o c.u..mr,Jt.J..me.n.to de. p1wrne..6.6a.6,. uma 
l'Le.p1tc.6erit.iç.êo '.:~ c.omunú{adC'. ;·>,'Loc.u/u1. o s .'le.,!);JOn..õâve...l.õ peta. e.ml.6.60ll.a., le · 
~an~o .6LU..6 rhoi~~to6 e p~ocuhando :dalL -6otuçao ~o_6a.to que.,· l>egundo~ai 
~nd~o, ao~ 6eu ~n~~ILC.&~t6i a 6ua ~mage.m e tJr..ad,<.,coeh. Nao c.hegan.do 4 
nenhum de.no m..{ Pll ''º Jt comum, ll.v~c.01ote.1r.a.m, cH comro n.e.nte.-0 da AerJt..eJ.. e n-taçãc t 
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-d~. eomu.n~é.ad e plLacu.Jta o ,6 lteó po n~4v ~~.6 pe..f.a e.m,l,6!,0Jta, ltv~ndo .6 e.( .6 <:L;X 
p!f.:o·.tei6.tol> ·e p1r.ceu11.ando c!ctlL .6oZuç.aa ao óato çue , .6e.gu.1;t,do e~e.~, óo,l p_1t.o\.-:(:, 
~.u.nda.me.n.te. p11.e.ju.dic-lai 1 c.ornuniclacle., ao ln(.~ . Lo , ao.6 1, é.u :.ln.teJr.e..6.& e, : a.-:· ' 
iua .lmaq cm é. :th..ad..í.ç.õ e s , Nã.o c.he.aa.nd() a. nenhum denom..i.nadoJr. .. c.omu.m, Jte.c.olt. 
Jte.1tamp 0.6 compnncn~e-0 da 1tepk~-0?ntacio, a FUNA1, poJt lntiimidio do.6'- 
-0enho1t~-0 Edu~~do Vivei1ta4 1e Ca,.stJto, ant1top6lo90 do Mu~eu Nac.ionat' 
elo Rio -de!. J an~~iJLo, Lu x V ,ldrt.l s antito pólo oa da Uiive.lL.6.ida.de. de. São Pa.u- .. 
·to, Ma.Ir.ia Hd.:.c.na de. [cur..JLo-0 Pimentel, ad.,.ogac!a e ju.1ti.1,:ta., que a.p1te..6e.n- . 
.ta.1ta.m ii FUNf,lCÃ1l i o 1te.la:t.011..io cie. 6l.6. 2 e. .6e.gu.lnte..6 - . a que. no.ó Jtepolt 
.ta.mo.ti - 1te.-l-a.t.Ô1r.io I oJt.,i,g er• c!o r.1te..6 en.te. pito c e.s s o , devida.me.a.te. in..6.tJr..u..ldÕ 
com a.ti cL<.ve..Jt.6all peça.ti c.ol,l9úfcu, e..6c.la.1tc.c.c.c:'.011.a.ti e pe.Jt.t.l~.te..6 ao c.a.60 
.60 b ex.a.me. · .. ...- . w~,, 

1. Actntue--0e, de .inlc..lo que., polt não -0e .te~ Jt.eêb~~.i.do ao ÔJt 
gao e. ao.6 mcio.6 é.Ompe..te.n.tc.6 o .i.ncon,t!LoVeJr..60.6,. à.& noJÚna.-4,·!ftpt.l.c.ctve.l.6 ' 
polt de.~c.onhec..í.mc.n.to, talvez o que.. pode. ju~t.i6.ica.Jt,. po1t.ê.-,,i, ·nã.o teg.f-.t:!:.. 
ma!t - de di~ro.6l.tlvo~ ~xr1te.6.6D.6 da Lel, que a nin.gaim - poJt. plte~4U~Oj 
s:o "ju.JLc. ·et ~e. juJr.e." - E úa.c.u.tta.c!o .lgnotta.Jt., o c.a.1,0 _a.tln9.lu. o s c.011.t.01e:= 
Yl.0-6 Ji.e.vela.do-6 no ivio ce.s s o , i\,6,6.(.m, óãcLe e a 've.Jt..l6ic.a.ç.ão de que., em ni 
n hu.m mo m e.n.t(l , o o 1t0 ct n.-l.6m o d e Jt.â.cLlo -d.i { u.6 ão a..t en..to u · pa.lt.a a.-6 a..ttt.l L-u.U;õ e.ti 
e.1:>pe.c.1.6,--Lc.a.6 :~a. f-un .. ~c~ç.io fllac.,lonat do Indlo, e.m Jr.e..R.a.ç.ã.o: .,.-... -, ', 

J ·. - .•• 

0. 

a) 6lx~~ao da.6 candl~5e.~ de lite.n~a paJta inDke~.66, .tAinLi,lto e 
·exe1tc.Zcio de a~JviJade.ti pcnmi~.6lve.i.6 na.6 ~Jtea~ ..i.ndlge~46 [Vec.Jteto ••• 
68.377, de. 1,;; ;3/1.71 - «n«, .. .:e • .Lte.m VIII - ;.~e.:.1-i.me.n.to 1n.teJt.no: i\Jtt •• 
3Q - XII) i . 

/. J ao ~x .:..11.c.J..c.,fo ,'o -6 »o de.Jte.6 .'c ltCl')Jt.e..6 entaç.ão e at,.6.lld.êc.1-a ju.- 
1r.Zd,lc.a de. oue e ~~tentoJta ~ia~~ a FUNAT (aJtt. 3Q - VecJteto 68.377): 

c ] ao 'il.!U ,'.tV2.Jt (k., ]eA . ..i.ll e C.On.6e.Jtva.lt O pa;tJt.lmÔn.lo i..ndl9ena no 
l> e.nt.ido da .6 u.a e.o nl e.Jt v o.eii.o 1, a.m pi.la.cão e vccto ll..é..za.c;.ão ( a.Jt:t. 'l. Q - 11 , do 
1te.6·eJr..i0.o l~2..c..1r.c..to J • 

d) ·te· ~cu ·_'.e.v,!.lt /12. (;',Uwn.t.ilt o Jt..e..6p'2,l.t.o ã pe.6.6oa do Lntu.o 
à.6 J.n.t.,ti.tu,i.çõ c.s '2. c.01:;u..niLl1lt-'.e..ti t.Ji.,lba..l.1;. . 

E6.te..6 1~1u:.c.e,l:to-0 n~io :lec.01ut.e.m :tão .õomen.t.e da.' Le..l 6.001, âe. 19 
âe . dcze.mbJt.a .r.; 1 ')73, ao c1i.óy,Ô11, sol.x«. o s E.6:to..tuto.1; elo l tuico , no qu.e. 
.ta.na e ã a.6.6,üt.:nc.ic.. ou tuxeco , ma(\, .ta.mhêm tfa c.onvenç.ão 10.7 sotvce. a. 
pJtotlçao ~ in~egJt~çio da.6 ropula.ç;~.6 lnd1gena,s, a.dota.da1, em Ge.ne.tJta,. 
e.m H57, ~ qtt(:. d1?..ve .6'2.Jt 2.Xt:-C.LL:tá.ria e. c.umpJt,l:la em n.o.&.60 pal1,, noll t.e«. - 
mo.ó do ç'.cc..1r.·2to nq 5.t. ~z,;, :.:e 1 :·66, que. a p1tomu.tgcu.; 0r;:~ a. 11ua -a.pito":" 
vaç.ão· r<:.lo Je:.ur.c,ta_ f!.e..;l.6lo.tivo ~úm~1º 2G, de. 7965: 9' · 

Ve.11:iSlc.a-1, e , ~~o plt.o ces so , ~ .i11e.xL6.t~nc.ia. de. qu.a.lqu.é)r. a.u.tolLlza 
ç.ão ou c.i..ê.nc.,lap ou..'pa11.tic.ipc..ç.ão da· F,UNA1, ou. .tiu.a d.lJte~ão, em a.co1tda.1,T 
q.j u.-!ité.6 ~ e o n-i:'1.;.t.to_.6 c.o'mo -6 e.JtJ.a. -mi..6{;~'1. •. · 

· , · 1I . · AFÔ 6 . a o '. 1-, e.tt v a ç.tio piie.li~lna.11.) não de..6 plc.,i. in.dà. e. que. .t e.lLâ ' 
11.e.l e. v ân e-la ex. p11.c ti .6 ,l. v ct, na. e o n c.t u.ti,ãq f do _ 11.0 ~ J.o tJta. bal ho, . e.um plt. e. -6 alie. n -:. 
xa« qu._e, no e. a .ó o e.m .:t e).:.c~ J .te.m a pl{~a,ç.a.o in.t eg1tà.l ó .6 d.U, po -6.i::tl v o .t, re.1t - 
.tinen'.te.1, da-6 .te...{l.l 5,l,r,::,~ .ck 74 ·~e.. ,.(ie.ze.rnbJtó de. 7973; da. l.e,i.. 4.944, de 
06 'de. a.b1t-i.t de 1·.66, C.líl v.i.-901t pOIL nã:<1- .ln.c.ornpa.tZve.l·,c.om a. te.J... 5.98e '. 
fA1tt. 13JJ, e ~upt~tlvamente; de dl-6po1,,ltivo4 da lei 6.5~3, de 24 de' 
ma.,i..o de 1 n 3, tfct ie.~,i,'->~aç.ão ~!o TJt'a:tia.lno·, )a-6 noJtma..6 1te.gu.l.a.me.ntado1t.a..6 
de.c.oMe.n.tc..6 d.(~.-H:t 2e.f;L6l:a.ç..I.o e. d,z ·p1tJ...r:.c.I.pic;.6 e.xrtt.e.~-60.6 em. cq11ve.nç.Õe.6' 
inte~n.ac.ionait, no ·campo do~ di1t.e..i.tc~ c.one.xo.6, ao· de autolt., a~ qua.la'· 
o SJr.a.-6.lR.. a d e.1r.i u. e plr.o m u.C.g ou. 

Se o f.6,ta.tu'.to do Índio ê. cla11.o c.:.o (;,i,xa1t. qu.e.: 

e 
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11cw.6 ·1n.::'.lo.6 ~ â.o c.01,1unL[a.de..6 .lnt!Z.9c.ncu s c e..6.te.n.,'e a p1tç,te.ç.ão 
da6 iei.6 Jo ral.6, no.6 me.6m0.6 te.1tmo6 em iue. .6~ aplicam ao.6 de 
ma-l.6 bft.~,,.,J.te,i/1.c!J n 1 cOFi o ex.p1te..6J.lvo ac.Jte..&c.lmo J ono 6unda.men.te.' 

~)(:z.ju.tit:.a.do a.o czr s o , ":!;1Z.-6(iUC1.Jt~a(;o.6 o s u.60.6, c.01.,.tum1::...6 e. ;t1wd.lç.Õe.6 ,Utd!gi_: 
· na..6 "(All..t. 1 q - pa1ta.g1ta.[o un...tc.o)} · · · 

Se. o#m('...ômO e.ó.ta.tu.to di..6 rõ C., C)t.i.6.ta.(:'.,i. namente.: 
·u ~ a.66 (_r. t.v'!.a.c'.o o tr.2..0 r.,c.,{_to a.o pa. ~11...imôn-i.o cu..t.tu.Jta..t d~Q c.omu.n.ida - · 
~eA (n!Zaina~; ~cu~· valo1te,6 a1t.t1.õtico6 e meio.ó de. e.xp~e..6~~o(a~t 

. 4 71; . 

Se, no que tange, ao dine.1.to do Ttr.a~alho, a me..6~a.lt~ di.6p5e.: 
"Nio h~ven~ tU~c.~lm)naçao entlte ttr.aba[hado1te.6 indlgena1.i e 06 ' 
de.miw .t1taf.·a.C.ha.dori.c.õ, apl.lc.a.ndo -.61'.-.R..lte.6 coüa s oh d,Uc.e..l:t.o.6 e. ga. 
1ta.11~-!l cI~-~.6 .te.i...6 .t1tG_!1c .. Lhi.b.ta.A e. ck pít.e.ví..dênc.ia .6qc,i,á..t". ( a1t.t. fl) 
c.a.be.1do aoul:, a.lnda., « juJd:.a. Jte.mi.6.õâ:o a.o§ 29 do aJt.t. 16, da.' 
lei C'.m .te.Lo.., 

J 

_._ctai.>t.o e.6..tâ) (!e ma.ne..l.>ta 
·_Jt.â: pJt·cplc.út,-r .~ .!,o:Z-u.ç.ã.o 
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i1ttieto1tqu.1.ve.l, · qLtt rt te.ni.6!a.ç.ã.o. apo n.ta.da deve.- 
• "',.J' I :f:. • I j u.'l.,<,vi-<.C.Ct ao na. o 11;J1te.c...ta.aa. 
,\UTO~~ 

,, Em Jt\?-L:t ç ic a ~tL:. . t.on.i:« <~~ o b.>t.a.6 a.Jt.t.11.itic..cL.6 mu..6..lc.a..l~ u:t.J..llzacla..6 , V 
-e.m 1te.!L1.ç.ão ac, ~llf.ci.:to .!e:. au.t.o « r1top1ti..o.nie.ntc:.. dit.o, .,H.111 n.o.& e-0t.e.n.~lc.1t,wf 
no momén.to 1 to· >t?. O.ó d,l1te:..lto~ que. lhe. .6â.o 1Jizinho.6 ou. c.onvc.0.6, qual -a 
p1tote.ç~o a.6Jrqu1ta~~ rel~ ~ei nq 5.9S8 ~.ó ob1ta1.i do~ ZndloA ou da c.amu- 
n...lda.c~ e.? 

O e e l u.<1 s wv~ 
·1) Se. 1·; t_c.on:~Jo.õ-iç.ão u.ti.t'.i..z(ulri., {o.>t ide.n.ti'6ic.a.do o .6e.u. auro n: , 

acja Zndio ou. nao, ptLo 1.,s~ ncme. aompl~to ou ah1teui«doL polt iniciai6, 
pl>eu~Stimo ou nu~Lqu.cJt 6inaL convencionat, a e.l[ c.ate4a o exe.1tc1c.i..o ' 
do di..Jt(!.lto : <:. nu co n , i:io11. ;.,/_ o tt po!t qu.e.m ca L oa ie.ga.tme.n:te. .tu.:te..f.al(. e e 11- 
d..i.ç.Õ <!.-!J, com ,1L-u .. q.u,:..11. c u.t n» .. uu:o): não Lnc co , s e !« a.. u.tiliza.ç.ã.o e.xe.1tc.,l 
da no I.1t.a~.i.i.~c1i no (-6:tJt.i:tn['C.-tlW; ne.ó.te. cc . .60 tlp.€.,lc.a.ndo-.&e.·a~.conue.nç.Õe.6, 
aa.01t-!o.ti e. .t!Ca.~.·-· 0.6 11.a.t-<.{..(.c.ndo.6 pQ..t.O ,;J.l{ctJ.il.t.. 

2) .<:.(:~ .\,:: L'1Jl.:ta.Jt ...!e. c.om_ro.1.i.{..ç.Õ.o ou oéfc.a anônima., po1têm cl.e.c.oior.e.n.- 
:t i ·;t . · .~ . f 1 - r / 'f .I L • '..! I e. (,€.. Jt,t ua.,<...6 .-<.n. -<.ge.~F:ó .. c.tr.,cu.nc.a..6 «o ~e.pe.Jt.to4..tO e.e. :t.Jr...{..:.'Ol.i e- e.u,<.n.<..u.C<..6; 
a. e..6.t.a.-6 d e v cm -~ e .. '1. o.t1tihu..ú[cu - em dec.011.1z.ênc.,la da. ha.1trno n.i.zaÇ;ã.o éa .te. - 
g.Lõi.aç.ão e.m c.or.·e.n.to - o e.xe.Jtc.1c..lo d_e.1,1,e. t1-<..Jte.Lto po!L !nte.Jr.me.d..lo, o.I. e..6 
pec.Zóic.o, e.\: r-u.n. úÇ'.tü i\J,ic. .. lon.al do l nâ Lo , "c x V,l" ,la. Le.l 5. 371, de. e! 
de de.zcml .. no c:e. 1 '. é 7. · M.i.n[;u..tm -tgn.ona. que. o au.t.o n. ê .titula.Jt de. cl..ú1..e..l.to& \J 
~le.n~m.t~a.c:·0~11ta~; z p1.t1t~mq_n~-:t.l~ .(s!t.t.21 da. te.i ~.99_B). A F{JNAI c.abe. 
o_J .. 01..e..{..to dc_Ç?<:.lr.,{,tr.. o pa.t1t..c,r:on-<..o ,<,ttd,<,ge.na~ no .~e.n.:t,tdC" :-:~ ~ua. c.on6e.1tva.- 
çuo , amp.t..i.aç.w r· vcr.to1t-lzL1çcTo. No q.u.e. ·tanr; .. ; 1:.0.6 denomina.do~ cLUz.eLto.6 ' 
mo1ta,i...6, e.o m ma. i:o n: a m :·· Lê.-tu. .! C'... e'. e. v e.Jr.ã. ex e.Ir. e.('. - Lo J.. • • •. 

V..i..ti.--H.--:, r;:cu .6e. rJ..:tu.-6 ol.n.a s , reio dc.c.tUt.60 dó :te.m:po, pe.ia na.o 
identi6ic.açao f~ au.toJtia, r~l~ tlt.4n.6ml.6~ªº reta t1tad,lçao aJz.alp polt. '. 
equipa.Jz.a.çâo a. l,!11..- •. 6 ·lofc...iÓ.h-lc.aJ.> {a·Jr..t.4t 11 La .te.-i.. 5.9t8), devam s e« 1 

c.dn.õ.ld.?..tt.,ic!a.s ·'t: '!;~om1n..Lo pr7.t-:U .. c.o''.,_ qud..t ckve.1t,lcr_ .6e.tc. a.. ·1.>of.u.ç.·ã_o? .' 
S.:. c.on~,J...\ .. Jt..'l~t....,..6 .!.o 'om1.n.-i..o puéllc.o, ltp.tic.âve..e .6(2.Jz.ia. OIJ dJ...6po!,,i. 

.:.U .. vo s do· de.no,ú n·:'. c10 "r~oml.n-<..c ru:··l.l<i..o }[.e.mu.nc.Jt.a :to.", ,ln&:t.l:t.u.1-do ·acoih..i..dõ 
p e.ta no li J.i a v -l ~i ,.:. n t:« i cc Ls ta. ç.ã:o e. o ex e.1t c.1. e./.. o d e r.i .6 e d,i.Jr. e..l:to e.a{; en-Ca -0 e.11. 
ieatizado pc~c ron~2iho Uacion~t de Vi1tcitQ Au~o1t.1Z, ex vi do d..i..1.,po1- 
xo 110.6 a.tr.tJ.. ·, r.- ,, 'j3 2. <J1. .u: C.,l,,: S. 9 C) ~. O ·!om2nlo pub(lco Jt.e.munc,11.a.do e 
uma .!ct.t, COYlfi(L,<·· .. J~.6 \.!a. Íte:..c.crt1:: :·_·.:c:.li,i.aç.ia t n.« .. J.iileÁ..lta. Fo-l conclu.6ão a.do 
ra r..a l'l O J ç, C (' n f"/ ,'t ~-ó-~ t) : ;,t:( l, Z.d'./ -'W e~ e. r. 1..\ C.!tÁ_;(: O '1.. .~!) 1 Jr. e.ct{,<, za. do e.m 1 9 11 5 , a.o - 
qu.a...C comn,Utcc ·- ,'1 .• ;.1.1 cc.l!.c.a. ·-~,: 3..- •. !Lê.p!te . .be.n.tan.tc.1., de: .t.l.te.Jta..tu.Jt.a. pá..tJt..i..a.. ' 

.\ 

1 
.1 .. 
't 

,. 
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- ·,-.. - . , -· -- .•• 1 ,..,ijii~-'t-------- · -~- , '"'l"" ··-1 II : . r •• • ·.>•···.·.. ?'r, "frf '. i 
.lf-r···· ~ --.-_,_p;G ~. O 1 7 . - ·"" .- 1 ffM·:r. . . . til· . 
}-:,_r-.< . O!:je.:to -le. p1toj11..:to in..{.c..la.tttren.tr,_, a.p1te..tie.nta.c!.o pe.lo en.tão de.pu.,t.a'-':_,·f_ 
.. _ -·· · dQ~ f:uc.C.{,de.l) de Figue..l1tcdo e. Jut-.6c>tlto po1t 80 pa.1tR.ame.ntaJte..6· .d« êroc.<t!-->\ · 

e_n;(:4e o s c_cc.i.JJ o s .C.L:"-','r : .. "1t1:~.tü,'á1t.iol.i ~ c..11.,w..f...vado óoJ..t o me.~mo ac.on:tf~- ·. 
-çqidQ; e.m 1964, com o pJz.oje..to·d(f-;Ve_pu..tado Va.!>c.o Co1-mbJta •. So e.m 7973*;°" 
-6e·.inc.otr..;:,01tou a. ,i0.6-60. fç_,3.[-6.P..aç.iio·;·:na fojo da te..l S.98~~ 

O In,:,;t.Ltuta é aJ.nd:l ignoJI.çiclo c!e. 6ata, pela. gil.ande ma.,i,01t.la. do~ 
1 ' ' . , , .• , _.ó-e..U.v· ma.-to Jt e.1.> .{. n.t <.:.lt e.-6 Ja.-: .. o .& • · .,. •. . . . .. , •. .• . . 

· O tt~arn1nlo p~blico Jtemunihado"~ e.amo i c.onc.eltu.ado e .óiAtem;~· 
:U .. za.do na 110-0-0a. .tc.a,U,la.ç.êio, óa.z 1t.e.ve1t.te..1t.. a.J.i 1te..tJJ..-lbu..l<;.Õe.6 dele. deeon: .. - 
_1te.n.te.,6 a.o Fundo do :J1'1,.e..tJ..:to Au.:tok \,f_ que., enxxe: ou..tJt.a..6 e. -lnúme.1t.a.-0 ó..lna. 
.t,!,c!a..ile..6 , .tem ;'.)0 /t. v'. e. V e.Jt O ú.uxl.t.lo ···ª Õ Jt9ão .6 de. a.61., .l-6:tê nc.J.4 .,6 O cia..t • Ve.6 : 
ia fl do nao .621t.-la. aeon-0etha.1t - "enlpa..6.6an:t'', no ca..6a da u.tiliza.;ao. de 
obJta.-6 úi.dlgt-n.a.-0, .6e. con-61..de.Jta..da..6.:do dornln-<.O pú.btic..o - a. c.on.6e.cu.ç.ão-·ide. 
u.m corl.Vlnio, da F~NAI com o ~NVA~ ·:ou. ou..tJta~- p~o~-ld~né..la.6 h..e.9u.la.me.n~a. 
clo1t.-'.:l.6, .te.nc'o e.m v cs-:« a. de..&.:t,tna.ç.a.a· da Jt.eA:ll.,tbu.,tç.a.o áes sa« ·. o bno:s ouv Lda ·o Co~-0e.lho Indige.n.l-0.:ta.. · 

Me.timo que. se]« a.u.to1t.,lza.do ~°' pe..lo· Can.õe.lho· N<icl.orta..f. a a.clap:tci.çji.o ) 
'ª :t.Jiadu.ç.ão, o 1 •. U1.1t.a.nJo~ et.«, da. ob1t.a.. c..on.6-lde..tr.a.da. da do"'ml.n..lo pú.f .. .t..i.cfo'' 
a.t~ pa1t.a. (,,í.nt:i rLfdã:t-lc.o,!i s. na -6U.(!- u.t,(R::I.zaç.c.o, qua.n.do v Lsar: tucno , ge.lf.!f' 
ju..6ta 1t.e.t1ti~ulç.a.o. (;a1tag~a60 unlco - a~t. 93). -~- . . 

IV. ~IREITOS CONEX0S . 
Sa.l .. ~c~!!:ta.--6e. ouE. a .te,,l. n..Q,_ 5 .9.88 não e.ui.da. tão .6ome.n.te do s d,l - 

h.e.i.:t.o.ó d~ au.xo «, Ela d..-t-0c...i..t:1Li..n.a·,· ·.tam(_~m, o s dc.n.'omDia.do.l> d..l1tei..:to-6··a.o·~- 
ne.xo.6. -~a-t,l._; n-tt:.--6 e. qu.e. á .. .te.i 6 ,·5 33 - a.o c.uidaJr. de plto~.li.&Õe.6 de. a..ttA:.'i~ 
:ta.ti ~ .:te.c.n.~c.Jli e.m e<'>pe.té.udo c!e. :d .. U1.e.Jr...óÕe.1:, t 1r..e.vo:;ou. lnt.6mo um di.6p0.6,{: :: 
ti V O c!a .f. e.-<. 5 , 0 [; 8, a.o cl (~.t CJ1,tni..n.a.lt, . rt.O, .6 eu '1.h..:t, 1 3 · - · CO n.:t1La.1t.,lancf O O., -_le,l 
5.·}~8, (alt.-~. 57 e. .tiequ.'in.tc.~) qµ_e rtéi.o ro~~e. have.Jt e,~1:,1,ã.o de dJ..1te.i.:to.6 ,._1 

~e. auxon. e. c.on..::.xo-6. r1.tJ.,cip.Lí.nando, 01; d.Uic.i.to.-6 e o nexo . .6, e.n..tlLe. o s qu.a:~ 
-6e. i~.6C.'lfVe.n; o s do.6 c•JLganLómv-0 d"é. 1iad,lorli6u.6ã.01 0.6 do4 p/todu..toJte..6 60- 
nog1t.a1iico6 e c s c'.o-6 tu1.1..:J1..,"tcJ.i • .i.n:.te:1r.pn.e.,t2 ou e.xe.c.utadolt.e..6 - no-6.óa le - 
[Ji-6tciç.Z::J não -6\i.gu.iu ci 01/..te.,1.:tá.çã.o. pJte.con-i.za<~a pO)[. P'..lo.f.a. C'a.-6.&e.ll.l co ' 
<'">U..6.ten.tcut 0;ttc. o (!Á..1te.Lto etc cu.:t.l.õ.ta. deve .õe.lt e..nqu.ctd>tçi.do :tão -6ome.n.te. no r1.l.Jr.e..i:to do T,ta.f,a..tho. Mcrn:tciv2.-1.>e. "(i.le.t a.o.ó r1t..ln.c.X.pi..o.6 _da. Cçn.ve.nç.ão l n 
:te.knac..ioncu· li.:. ~~ama., ,'.12. 26 .le, ou:tuJ,Jto de 1~61 t p.1t.ornu..tga.da. .pelo de - 
c4~~o 57.125, de 79.7r.6~, e du·-quat dec.0~1t~u. a l~,l 4.944, de 06/04/ 
1si66 l:. -0e.u.-,.~l!..gu..tame .. nto, cfe..c.tr.e..:to-t'ei·nQ 67.723, de 01/0tJ_t967_ •. · ·_·· < 

A ('onve.n.ç.ão de kom(.t1 a sen. e.x.e.c.u..t.cLda e e.t.ip1t'.ldd '~o 'r~1ta..6il,c.o- 
mo- .te.l • d.:..{ú1c. no .6e.u a..Jttiga ·3q;·,, ' · · · _1 _ .• · 

" :.:. n.t e n -1 ;:. --6 e p o« _ a. 'l...t.l.6.ta-6· .ln.té:11. ptr.c..te..õ o ,i. ex e.cu.ta n..te.~ o -6 as» - 
Jte...t,. c.an..tolLe.-0, mculc.o.6 , .. çla.nç.a.1tino.6 e. ou..t.Jt.a..6 pe.-6,60cu1· que. Jte - 

· plrt.6Sr~-t.e..~1., c:~nt_em1 • .l~:t_~1f-.P.'!-e.te.m ou e.xe.c.u..té.m-, Jtec.lte:m, d~cl.a::· 
mun, ,tri,·..te.1tp1te...te.m ou., e.,xe.ç.ute.m, po« q~a..e.qu.e.lL: 6c1tma. ct.c« .e,<,te>l\a 

~ I . • _,, # • 1' • . • - tt.tn ou. a.Jr.t,c6 ;t.{.ca..,.. . . , · .. ~- , . , ··. . , : ·. ·- -- 
• ' • • • \, ~ J ·- • ' 

;-u!t .é,.ç .. 11.' .tu.Jtno .. · (( te./ 4.944; de. 06'·de. at)r..,l.l d·e 19·66, c.onc.e.l·--. 
, '.. . . . . ' . . ' ' . '. . - 

"snicnde~~t~roJt:atr.ti~ta~.b~~.t.o~, e~c~.t.~n~· ~a~1tAd~Jr.~_decLa~~~~ 
n1 '.·1 •. elo i1>s, e. a n.t o n. ~ e o n. io f3 Jta. ~o,, ! - a.,<...ta.Jt-<. n. o , m a-6 ,<..C.O .'. () à ~ u.a.~ q u. e.Jt.., f) f:(. 
xn.« pi-6li·va. qu.~·' bi.te.Jc../h.ete:•o u. e.x.e.c.u.te. o b~a tlte.tr.a.Jr..la, a.Ir.tu-::. 
.tic.ú,ou·c.ú!.nt-1.{.i,w.11· ·. :'· • ·, • ,. __ .• ,·'.·. 

• ._ ·.,··. ,a 

.tu.a.-1 

, . 

. - !~' ".:-·--·- 
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Fin~~mlnte, a lei 5.9Çt Je6lne como a~tif.,ta: o auto11., {oc.uto4, 
nali,.Jta.dan, ~· :.c..~a1Jw.,!01t, canxo«, '~·a.l.ta.Jtino ou qualque.Jt. outlr.o -lnte.1i.p1te..te. 
ou:' i x Q.çi:..t .i1·1..t. e â« o Uw. .;;..,i.:t. tl tz_áttia, a.Jf.:t.1.J.i ,t..,i_c_ a. ou. c.i. e. nt.1. 6-( .. ca. • V ê- .6 e. que., 
paJt~ aptic.açav 1~~ pheceito6 ~ctatlvo6 ao 1teconheei~ento do·d,ln~i.to ' 
conexo ~2 1u~Jk, a lei JtegulamentadoJta, como a Lei. ci.5J3, de maio de 
1978 - n~o d~6tlngue. entAe o a1ttl4ta p1to[l.66ionat ou nio p1to6iJ.i6ional. 

Ehl~ ~(~ima lei, emi~~ntemente t~abalhiA:t.a, e.mbolr.a d,l~ponha,no 
6eu a1i.t. 13. como no6 tte6eJtimo~, ~J~1te o di1teito de auto4 e eonexoj , 
não s e c.on6Lu~1•1e com a. ma.tê>Lia c.-&pec.26.lc.a da ie.i 5.988 e 4944. 011..a,hi..l 
ladZvel, QU[ ~u obtt~ pdAn tel~vi6ao '"Atz_.l:t.ana", 06 Zndloi,. ~º~º a1r.ti~~ 
:ia~, na d~~iniçio iegal ~pont~~a, doham utilizado.6. Se poJt impe.Jtat.i..vo 
le.gcti, a.6 11011.nr:.~ 1te.ta,U.1_,.1_ .. ~ ao i-i.Jte.l.to de. au ro n: a.p.€.1..c.am-.t,e, ao1.1 d.l1t.e.i.. 
to1.1 que lhe &~o conexo~, nenhuma J~vida 1t.e..6ta de. que q exe.1tcZc.lo de.1.1- 
.6e · dDr.e..l:to de.v,~. telL c.on.óe.quênc.ia..6 pe1t6e.i.ta.me.n.:te. de.6J.ri.,ldcu;. 

' A.6.6im, poi.61 como o .cU..11.e.ito do au t.on., o d.lJ1.e..i.t.o co naxc 1.ie. aJt 
ti.6ta (quat~u~Jt peb.6oa como de6.lne. a lei, que ~ep1te..6e.nte., e.te), com~ 
poli.ta. ..tamt~m ,.Lt1t)J>uto1.J ~if.. 01tde.r.1 moJt.a..€. e. de. 011..de.m pa.tJr..lmônla.e., a_.té.m' 
do s di..Jte..lto ~ qtt2 lhe. c.on6.e.ite ri i.e.9.i..1.1i.a.ç.rt.o .: . .6pc.c.l6,lc.a, 1te..ea.tiva. ao ' 
exe1tc.lci.o Jo t~abalho. Sao d.lfl-eito&, poJttanto, 6ace a no.6Ja. le.1, de 
qu.alqu~Jt rij.60a c.u.ja ~t,i.v-i.dade .6e. .lnclua ~a c.onc.eltuaçio ampll.66ima' 

, de. a.Jtti.td.a ~ -~ .!. nha. a li u.c.. aç.:fo utL€.1zada., ma.ximé, c.om ,lntu,i.to de. iu. - 
' C·Jr.O ~ , 

1QI - d( não poc.mitiJL a uti.t,lz.aç.ão de. 1t.e.r1t.oduç.ão de. obJta..6 ,ln 
te~pJt.etatlv~.ó 2 di cxecuç.ioL com de.6e.ito-6 a1t.a.ve.6 ou motivo~ Ir.e.levante~ 
ca.p~ze..ó de. ca.1..:..6.1/t .p,u:.ju.I.zo a .6u.a. Jte.pu.ta.ç.ão 2. c1;' ;_vida.de. a.Jt.t1..6tic.a..; . 

29) - ~e pJtoi~iJt ou 6azeJr. c~66a.Jt qualque.i atentada que. .óe. pJta. 
.tJ.qu.c. ou .s c ,i.r,tc.n.te. f.1'1..(1 •. :Uc.ar~s c.ontJt.a. a ,é.n.tegJz.idade. da .6ua pa..1t.:U .. c.iraç.ão 
ou ex '2.C.tlç.âc) 1;: cc.U .. an.t-:: Jc.1.d.Jt.u.,<.,ç.}o, de. 601t.mação, tttan.6 óoJLma.ç.ão ou. mut-i.ta.. 
ç.io~ lnc.lutiv~ .6ut.6tltuiçdo d~ -6ua pe.66oa; - 

_ 3 '? l - ::e. .6 ,>'t úk ,:.U (i.c.c~ r' o :6 e.m plt. e r1 u. e. a. -6 ua ex e.c.uç.ão ou. ,ln;t e.Jt - 
pJr..e.ta.çc..o ,!i ,' j :i cq·,.>z.~.t, -..;.n.t('. ~~a a: _:'Jút: i.-lc.o; 

.;(}) - :'.ct C.O!r.Jtc.ç/Zo ou modJ..ól,c.a.çãc Ja. o/;.Jr.a intl.!.'1.pJte..ta.t,lva., ard e« 
ou. d e. p o i: .6 .:[ ~ i.l.ti-t.,l z a,(! « ; 

_ 5 <? ) - -! ;.:. li. t:ti 11..cu1. ~~ e (~ i.n c.ula.ç.ã:o a o l- 1ta de i nt e.Jt. pJt e.taç.âo ou 
e.xe.c.uçao1 quu~~uck qu~ ACJJ ~ (01trna de.Jta, meamo que tenha paJc.a tan~o 
dado au:toJtizaç~o. 

E .6 Ml ·-'> :, -~ cu-, Jrl J.e..t. i cf '2. eo ,'tJc.tz. nte.t:i do 1:, d e. no m,i. na. do .6 "dútr...lt.o -6 mo Jta,U," 
e...6:tio c.ta.Jtcu,i,.titc. 11.e.tac..ionc.u!o.6 no a.Jt..:t. 25, ela te..J.. n9 5.988 e. de.ó,Lu.e.m ' 
da. a.piic.aç.á:o Uc (1-i..6 roJ.oi.:Lo no r.utigo 94, dl1 mu,ma te.l. 

_.. · No que. .t\A.ng e n.o-6 6 e.u.-0 c'.i..Jte.,U:.o.õ pa:t!Limo n,lai.õ, poJt. 601tç.a da 
p!!.e.-c.J..ta.do tlJr...t,í'.]O 9'1 i xo da e. 4.ua.,C.que.Jt. pe.~.6oa. que . .tenha e.x.ec.utaC.:o ou' 
inte.JtpJte;ta;o u~n o~Jta a1tti6tica tem o· di~eilo de utiliza.Ir., 6Jtu.l1t e.. 
di.tipoit c1.:.L1, ,. .::.,11 c.omo o ele!. au.toh.Á..ZO.lt. .6Ua fJtr..u.i..9:.ão ou ú.:t.ll!.,lzaç.ão po!t 
.te..1tc.c.,i,Jto.61 11~!. t o i'» ç;u. ctil pan:«, t o que. di-0.r.we. o a.Jt.tigo 29, da R..e.i • 
5.9tS, 'apl.lc.av;t .:w.6 <le.nom,i_nac!c•l> dúr.e...lto-6 c o n e xo z , c.ump1tindo a.-61.>.ina 
.c;,ltlt que.y e.x.pi~:,t 1!.:unc.n.t~, J.i..ópÕc. o a.Jc.t.i.90 30 f c!e.. in.te.i1t.a. ap.tica.bl.Lldade., 
r::.c_t-e.A a.o ;t.i. ttt.{_c.1 o Li .. Jt •. .:.i.t.c: e o nexo a. ~a.c.u..tda.dc. r.le a.u..toJr...lza.Jt ·a. 1.iua. in 
cl~4io em 1o~~~ama, pellc.ufa cinemato~Jr..~6ic..a ou a comunic.a~5o ao pllLli 
co , :lúr.e;ta. ~u .i.n,U.JT.,e.ta, poll. qrrn-t.que.Jt. 60)[.ma. ou ptwc..e..6.60 e.orno-; e.xec..uç.ão 
~epJte~entaçao. t~c..l~açao ou J~c.lamaçao, ~adiodi6u.J5o -60no~a. ou audiv.i... 
-0uai, ..:.1:!plL,!ClO .!~: a.i..to.ó ~LtLut-t'2.-6, de. te..f.?.lon,la. c.om 6.1...o ou 6e.m e.te. oü 
de. a.pur...~.e.!10.~ , ,1.(0:10-6 ou, a.<..n·!rr., po« ú1.te.11.mê,iio de. vicle.o-óonog.tr.a.6,la.1 
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\~: . ·. . · , A .t.,,;,.mp.té~ .te.J...tu.1ta âes s e.6 dl:4po.6Ltivo.ti e.1J.tão a. demo n·4.t1t.a1t o.6 <;: 
t;mpl_o~ .ti..m.í.A. e s tlo s .. ll.lJLlJ...to-6 a.-0.6 egu.Jta.do.6 a. e..6.te..6 ó.lgu1t.a.n.teli da o bita. ' '· 

· 1t.ea.llzada, tanto ~~L.6 eli1Jtieo.6 ao~~e con.6.lrle1ta1t que, mi~mo auto1t,lza 
r.!a a. Â u.a. 1 ixa ç. ão - à a.u.Ã: 01t,lvu;ão llQ.Jtl:f. .6 u.a u.:t.l..tl..z a.ç.ão pÜ.bl.lca. .6 õ pode 
1tã. áetzctt c.om a pe1tm.l1J.t.ão p1t.ê.v.i.a. pa.Jt.a. cada vez, do .t-l.tu.la.Jr...do.6 di...1r.ei..-= 
.:to.t> pà..t1t.i.mo n.la.l-6. , . ~ . · ·;\ .' ., .· · , ·. "· 

' - t - . . . . . 

No ca..60 do.ó Zn1{io.6, da.e.e ªv~a~ta. lcg.l.õlaçio Ji a.pontada, no '~ 
.t~_n.9e a.o d~tte.lio conexo .&e. t;º~ cle.e,~14-/ inqll;e.6:t..lonáv'el~ q~e ':'-. a.u~o1tiz~ (.. 
ç.a.o · paJr.a. ô,l_Xaç.a.o, pa;Jr.a a. U..t~f,(_za.ça:o-. pÇ.6.te.Jt,tOlr. e. nu.tu.Ir.a <.)0 pode.lLta. e. \ 
pode1t..â. .õe.Jt exeJtc.2.da. pe.J.'..a. FUNAT, á(tc.~.--a:ó dl.s po s t» no ttli.t.lgo eQ .. da. ie.i. (· 
6.001, tfe 1073~ a. não .6e.1t. qu,z. o de_.t.en:to1t do d.i1te.--0.to haja. Jr..~gula.1tmen.te. 
1te.que1t.i.da a li0e1t.a.çao :tute.la1t, c.aj~.e~ que cabe1tla e cabe/ta a ele o · 
e.x.e.1tc.1.c.lo du,.6aJ ria.c.u.tcla.de6. · - · ' 

V; CONCLUSÕES 
De todo o c.olig.ldo, vi-1i: 

_ , _ _ 1 ~ J Que. a.u.t(!.'t-lza.ção e.x.plt~.6~{ ·_.ln~x~.6.t.ll.}_, poJi · qu.em· .·de. d.l1t.e.l.to, r· '/1.lt.O ~ o paJta. a. c,<.xaçcw, 6 em ,como pctll.a. u.:t..tl,tza.ç.ao do d.ut.Q.Lfo e.o ne.x.o a.o 
•. cte. au..tolr. que. a.6.6i-ó.te ao s Lnái.o» e. ã . .6ua. c.omun..lc!ade.; 

~ Q J : ~- q~,a~qu.e.Jt ma.ne..ilt.~,· , dqndo de ba~a:to que t,lv~,4,6 ~- hav{do .', 
um~ au{oJt~zaçau tac~ta, e4ta poae ·a ·qua.Xquelt. momento, .6e~r~u~ptn~4 po1t.: 
c!e,co11.1te.nc.,i,a ,}(! di.)L~.,! . .:to moJt.oJ ,<.YI.VOC.a.do. E ê. ,ln.d,é,.>.,cu.ttve!• '(fu.e,· de nu.tu- ... 
Jr.q, ·ª' u..t.iJ:,-tz.(tÇ :::.o· -c1o.. .. o b1r.a .lr:.:le1t.r.1t.e..ta.tlva. .6 õ po d.e.11.á. .6 elt. · 6 el.ta' ,orn oe1t. ". ·· . 
m-<.-6_.éi'a.o piu~v,i,a, pa.Jut C(.L.:ia v e z , )o tit.ula1t do s cli..1r.e..l.to.6 pa..t1U.morc,la,t.6f ·· · 

39) Não .:tem s i.do da Lo: ju.t>.ta. 1Le.A.1tJ...bu . .Ui~º ·ã: ut::li:i.úição 6e,l- · 
:ta;_ ú1ex.i.ti.t"~n,'.o ac.01r.c-!o paJt.a. 6-i.xa.lr.. e..llta 1te.;t1r..i.buJ.ça.o., .no ·a.Jttigo 11, da. 
Con..vrLnção <:-2 :_~.z.Jr.nt'.~, <: e.n.c.on.-t1r..acla. a .60lu.ção .- 1J,üpõe a no1r.n1a. q-ue. c.abe. ao.6 
pa-<..6 ;2.,:) ~,lg n:t,Lt1'1.A'. 0,6 !t r:g u.laJt a.,6 cc n.rllç.Õ e.-6 de. e.xe.J1.c.Zc.lo· do-b d,i,Ji.e.J..to-6 
q u. e. m oi ci.o na , .. q ue .:ta i-6 e o nd.lç. õ e.i :teJt.ão a p e na.6 e. -6 e.,lt_o e./, .t1t.l.t.a.m en.te. ' 
li..mi.J. .. aL'.o ao pu.-<.~ qu.e. ,'l./i e..6.tcit e.teça..· Eida..6 e o nd.iç.ãe.6. n;ão pedúr.~o, e.m .. 
c.a.6ó a.-t.gu.m; r.(i r- • i.a« o ..:.J..11.e,i,.tà mo!ta.l ,do' a:u..toJt, nem o. di1r.e.,l.to que the. . ' 
pe~:t~nc~ ele. ~e.c.~bcz.11. ~e.mu.ne1taç.ão e.qu1.td.t.lva 61..x.ad.a., na ,Salta. de. ac.011.do' ·., 
a.m-tga.V L..'.. 7 r~ (' c1 aU.tOJt,tc!<".t(ÍQ, C.Ome..te.nte· •. lf ... . . . . 

An..t.z-6 do asivens:o d.a. R..e-l · 5 .'98t d..i..{1..c,ll .&e}[..la:. .6..é.tua.Jt no ~_;Jt.a.- : 
r':..6J..C.. (t a.u..to1r.).da.c1e c.ompcten.te., qu.e. nâ:b: á ju.dJ...cJ...aR...', na. e.Li6f?.i,.'a.._admi..ni..6tlt~· .. 

~tiva, _pall.a. Ji1tim.ln qu.e.õt ;e.6 como a-OA4 6oca.tiza.da.. Com a'yig~~c.ia da. .. ~, 
.t-.;.i, õ_!: v ;» ó e. no .6 de.pa.1r.a. que., na. e:.a-6 ~'Jr.a · a.dmi...n.i..õt:11.'a.t,(oa.',." tal F?~º v,i~fn/ :· _. 
c..la. hã de· c.aL~~~tt- a.o _so.n.6e.fJio Nac..lona.1,.:-a,i Vúte..lto Aato1t.i;tP ··:..).. e.ee.··.c.abe.. ~-· ~ 
a.~·1tibu..i.ç.ã.~ d.õL -~ e~ ºfl:9ªª d 12. 6-l.6 c.a.ll'~á.ç~:o,, e.o nl.lui.ta e ~!.6,(..6têni!.~a, no,· ~U,f. .. 
d,t z 1r. e.s p e.,t.:to a d,t1t.·e.-t:t 0-0 d e. aus: olt e: d.{.Jr. e.'.lto .6 que. · R.Jte ~a.o e. o ne.xo .ó ( all.-t. 
116): a iie c~~e a at.1ti..bu-lcio de. 6t;;1 p1teç.01., e. ~J...4~ema, de ceb1tanç.a 
d e. d.l1t. eJ...to .6 :! ~ a uxo 1c. e eo n ex o .ó , h e.f!t · c.i,mo 6 u n c.J...o na.li. cc m9. ã.1t. p,lt1r.o, 6-l - 
x.ando co a.u.t.01c. a 1te.t1t..ibu.-lç.ao .6emp1t.e que.· e.~te., no c.ont1t.~to, ou a.o te! 
podo aju.õt~~ nio a houvelr. tl.lt.lpuLa~o (alt.t. 117, caput, IV e. V, ro1r. 
.ta.11.J.a n.Q 24E, ~e OJ de at~J...l de 7976 - a1t.t.. 29 .l.te• XII). 

- ~ _). 
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E no ca~o em exame, ide aJtande ~iJt..tlnincia 4alientaJt que., 6e 
o dl.>te,,U:o ~·-.: cut o« e. o s C·~!e. lhe ~ão c.onç_xo-0 ~ u.ma 9,tJt.a.n.t.la. eonl.}.t,i,;tu. 
cional: l.}~1 ~ ~lveJt Jo Ei~.ado a Je{~-0a da. c.u.ltu.Jtaj c.omb pJte.vi a noi 
.6a. .te..l ma.,i.oh~ a.. .te.i.. 5. CJ[87 1t"-601r.ç.a.ndo e.st:« oh.i.c.n:taç,ã.o .&a.tu.ta.Jt, exr1r.e! 
.aa.tne.nte.· deA:e.11.mJ..na g,u.t a.o 11E-õ:ta.do c.a.l:e. ci. dr..~(~ôa da úite.g,'l..ldade. e. ge .:_ 
nu.idade da ot~~ cal~a em !omlnlo p;ttic.o, e.atendo ao Conaelho Na.clo 
na.t de. f'i1t..c.,<'.to ~'e. r\u.:t.ott es t.a lle.{e..õà.." la.Jt.:t? 25 § 19 e 2Q). 

4Q) No que tanoe n po-0s1ve· ulbtaç.Ao renal, ~en.do em vi.6ta. ' 
+ ,. e; 1- J E + · .,_ .,_ d I 1'· - nao -.60 o ~vr. -t, , :)(,, 1, •.. .e .t>-1..a.-{.u.-t.O o /1G...{,O qu.c. t>te.ve.: 

"u.titiza.Jt o Zn.d..lo ou. c..omu.n..lda.cle J..n.dZaen..a co1.1u obje..to de p!r.o 
pag(inJ[;. :lu.Jt1...6tic.a ou. de. e.x.lgibiç.ão r,•a.Jta 6..ln.6 .Cuc.Jtat,lvo.6 -i-'e.:" 
na: J~tençao de ~oi.6 a .6ei.6 me.6e.6.u 
e. o cs-: go Fc.na.t 
"Vio~aJt. diJr..e,lto~ ~e autott, de. otJr..a tite.1ti/tia, cientZ6ic.a ou' 
a.Jt:(1...titic.a.. ;'e.na: de.tç~nç.a:o, de. tJr..ê..6 me..t, e..6 a um ano, ou. muita.' 
ele ,!o,i.J n1,l-t.'. c.Jr..uze.lttot a de.z m..l-t c.1t.uze.,l1to.6." (a.Jt.t, 184). 

E.6.:l.~1110-0 e.m que, pe.lo.6 ~.Ce.mcn,to.6 c.olig.l,:o.6, n.ã.o .6e.. v.i.6.luml·fl.a.' 
o e.fe.me.n.to c..a11..nc.tc1tiz,u.101t tlo s •.le..t.l:to.6 que. .612Jt,i.a. o rlolo e..6pe.c.Z6ic.o. 

,\.t,,.~.tr,: 

( - · S ~ m pll.. e. J uI z o ~l~ pito v i.d ê.n. e.ia .6 , [ e o Jtr.( em e. a. utc.la.Jr. .im edi..a.ta..6 , 
a.~.6 e:.9 u/tc~.tó1t~.a .6 _ ~101.:, ! "'-U-~ c'.1te.!:t.o.6, ~e.1t~ntc. a ~u.:to1t~dad.e. com pe.:ten:te ,P~f 
v .. t.s :« no IL:.!.~~1uc!o Lt.t:u.t..o ITI, Cap,t:ttU .. o ll~ ,ia Le.,c 11.Q 5.98E., ou. a11..u. 
zame.nto ele tu;.(tci e.a! 1.vr.!.f. v .. üanc!o a .lndc.nizr..ç.ão .!e.c..Mt.te.n.te da vio.ta.çãõ· 
de r.U.Jr.e.Lto-6 d.e cu.ro«, e o nL xo-6 ou :t'1..a.balh..i s t a , c.1.i.tamo.6 e.m ·que. .6 e de. va , 
p.ir..~v..i..a ou. cone~m..i...tantem~nt~: 

e J p,·: Jr a {} ixcu;. Eo c~a Jr..e...t.Jt..i..t·u..i.ç.ã o cm v in.tu..d e. da. u..t.,(.t,l.z a ç.ã o j ã ' 
te..l..t.a, e \{:. lu.tu.ita..ó, nt1 im,lnênc..la de ou..t'.,'tú6 ioiima.& é.e. u..:ti.f..lzaç.ã..o a.' 
.6 e_![_ em -i::. .••. v :"l, '. ,·: ,~ -'t e 1 eit·o; 

/·) rc:h.ct a.Jo çiio .te. noJtma.11· ne.§u.tame:nút,'l.e.ó e. ol,je.t,i.va.6 que. v c 
.6e..nr -~i.õc.{r{..i.'.nc:.<:. - e:m r>~-e.na c.on.6onânc...i..a. e ha.tunonia. com o Con..õe.lho 1nd.l 
ge.ni-6.ta -.a 1Lt::-[.tizaç.ão :.:o.t> ,!ltte.,lto.6.de. au.t.o ): e cc aexo s qu.e. po.6.6a.m aõ-:- 
6.Í..~~iJr.., J~ [utuJr..o, ao~ z~dlo.õ ~ .611.d.6 c.omunidad~.6; tem como pa.tr.a a de- 
6e.õ~ e Jr..~Agua~do da integJtid~d~ e 9enuida~e do -óe.u patklm5n..i..o c.ultu - n.ar . . . 

~> Se1r o p!t(6eniE rn~cEh.!lo, tna,ladada~ :t.oda-6 .6Ua.6 peça.6, 4u.tme. . 
:t..lc.1.o a.o CONS~ L/.''..1 NAC1MJ,\L DE :;r:E1TOS AUTO~\\I.Q.., · YJll.ovidê.nc.ia. e.ó.ta ou-e- V 
mai~ ~e.Ju.õli6ic.a quando ~a(c; taml~~, a e~le ~0~.6elho a·a.66l.6.t~n.~ia 
ao.6 VZ~eito roncxo4 do6 01t9ani~mq~ de Jtadiodi6u.65o e, ainda, 4e o 
ca40, da11 eohpo e ~6etiva1t, a ~uge~(io contiJa na ata de 22/05/7Ç, t 

óé.í..t.a. ç di91M ~·1t.e.~id~ncia, da FUNAI, pe..to Con,H.lh.o In.dZ.gen.i.6.ta. 
SatJo o· melhoJt Juiz6 ~ o Q~e me p~Jtec~. / 

• 1 '. ••• 

• "' • (' - J .,_ ' ·1 1 ,, 7 · · , 1r..:u .<. .•... .{a.1 • j <.: e o u.,{.u. .. :Jto u.e ·-; , • 
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~:~~1f ,:~l\:~z{ !:!!f ;j.JIJi . 
Seúh PÍt0ü~eiiie, i\l~/ · .. 
E.ó.tamo-6 de. aeoiu:» com o p<i'~~Ce.lL 1.fo nt.6 •. ]8/48,)_fJ.;i ta.vil.a do 

t)e..6emba.ga.do1t Milton Se.ba'.6tião I::a1tbó.6à., so b1te. 01.i di1t.eiJ:.0'4, -a.utoft..a..L6 da. 
Comu.n,lda.de. I nd1gemi do PQXI N, em dec.01t1tê.nc.,la da.ó - 6.ltm~91ÚU da. no veta.' 
li A1r.i,ta. na."·;-- pe..{c. · Rede. ·Tupl. de.· .T e..t e. v.f~·4f/> · · 

t c:« í'1t.ocu.1tado1ta Ju.1t1dkca./}ltJJoiizada pe..ta-':f!li.~~i#inc.ià. da. Fun 
da.ç.ão, 1tec.01t1te.u ao v,z:. M,i.R.:ton UálLbô\~a/\poti .tli.atalf:~~'?:;de m4.t.e1t.i~ _a..t.ta. 
me.nte. e.-0pe.c.ia..l;lza.da. e. da. qu.a.i o pa/ie:ç.e,Jt..l-6:{g. .. .te.m c.omp.f.Jttq·'-·clom1.n.lo. 

guin:te.1.> m!~1~d~1:c,~ CL _V• Exa, ~m e~ti1~~1ftê :~~01tdo com o · r~kêce1t, a.ó .ó~- 

a J cq:>JLo~alL o pa1t.ec.e.1r., _a.,t,[.J~~~f{i!~.-the..:.o c.a.Jt~;te.Jt..::~C/r.Írlíl.,t.lyo, o 
. que po-6.ói.b,U:.Ltcvui a.. FWIA_1· a.dota.--.eo·+:nP·J~J'u1amLnha.me.n.:td:ca:,";é/(~~'. {>·o.tci.-ç.ão de 

" .ç.a..6 o .6 .6 e.m e..t. ha n.t C?..6 ~ e.o ne.xo .6, /.'l,te..ó e.Ji§J;n(to dot> 'di.Jte:i.:to·.t( dâ.~ : co m un.Ldade» ~ 
1i1tdl9e.nct.6 e Jz.ci.:6tua.ir.dan.do -.f.he.-6 06 U.óJi'.f/:;:-êo.ó:tu.me.:&· e. :t1t.âdi'c;êei, no s ,te.Jt - · 
· mo.6 do an«, 19, § 1Q do E.t>-ta.:tu.to do<lnd,Lo; . · · 

b) de!.t2./l.mi.na.,t a pub.t.Lc.aç.ã.X'tt~ cttu.di.c{~ paJtec.'itr, .{e, no.ee.:tim Adm.l . 
n..l-6.tti.a.:t.lvo da. FUNAI; . . - 

c.J -~u.61i~_e.t~~ o plcç_.~e.n:te. pltc;~e..6.60 a,,.:~pJi.,·ec{a.ç.ã.o:d_ç,;"ÇN:PA .: Co.n.óe. 
Lno N ac..lo n.a..€. (e. Vj,tt.e.l.to s , A u.,t.oJia.l.ó {i? t.t\ q uiiín c.ompê.té. it ,',tii:A~at'izaç.ão, co n '. ·· 
.6u.l.ta e a.ti.ói-5.tênciaf no qú.e ·-J,Lz lte.&pê;i:to a' d.l![ei'toi, -qki .. )th'.ê''.6ã:a c.on.e. ::- - .· "º .6 (Lei n ç, 5 • ) 8t; . a.JL:t-lg o . lk6}, c.ort6o}t!in r .. r11-{.nu.:ta>de. ~o,6lê.id})?ue. . a.q u.l ané{ 
xa.mo.6; . -· ,->· ··_.· · •· .. · -. ;',1:(-; · •. ·_.· -,;, ·' .•. : ./,), · ••••• ,/ 

d} e. x r (~ d{tt> o f),cio .. a R e.de.: TÜp.l/'~e. te.e ê.v.l.6'â:o. di.t,â.'4tq~,lza.nc.!.o a 
e.xpo1t.taç.ão da ;iâVe..f,a º:A,t;{.tàntt" i pa..tr.a.. Pà1t;tugatt côn6oimê<'m . .ln#.ta anexa. e. 
at:e.nde.ndo à ;:.x.ptce._.6.6a mrtn,l6e.ita.ç.Jo dâ: ~01rmyi;{da.de ,_ jJid-Z,g·é.na-/,envôtv.lda; 

. . . . . . ' . . . ' . - : . . ;. :.: ·: --~ .. 
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l 

~ J detê1r.m.lna.Ír ·ct ;.ita.bc,1taçiJ,f:ct~.·:JiófLma& ::1t094tad{,~h.t[J.t:~.6 e o b j e.ti . 
va.6 que. vi&e.m ,..U . .6êi.pt.-l_n.à.11. -- e.m p{êri4\'e.~n:6q*1nc.la. .a: h<;Jt,nqf(,U/c.om a. potZ · 
.t.lca. útd.lg e.nit út bl!.ct-6{:f.cU/J,a. · _. a.-ru:t,4'!;.k-za,ç.ãç ido/3 dbr.e.i.t·o:1> ';t!~lq.u.:toll. .· 1 
co aaxo s , que. po-i;6a.»1 'cii-0i.6.ti..1r., dê· -6Ü.:tf.0..Õ~ a.Ô,.6 Zndiô& e. -0!,(i!>>\c.omu.n.ldade.6 .· · 

-~!~1t1~S~i.~ª1~_/t:i~jf~,.sa.:·.e. . ir.e-0,g~à.1tfq,_:;~<(:Antig1t.Jgci.,L~/.:·e. genuj~~-4e · do .6 eu ' 

AFONSO AUGUSTO· :VE.MORAJS 
. : r n.o t'u.JLctdo n: GeJt.ctl .... 

i 

1 

l 

Ã c.on.4,[de.1r;a.ç.ão d:~ V.Ex:a. 

ApJt.ov,0 o··:pa.lieç.e)[. n9:to5.,· de. 30/Jl/79. 
. . ' . /: .·· : :,::r< \' :.' . . . . . '"'''.?-'< 
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Os vestidos: de que adiantam, se a chuva molha da mesma forma? 

ÍNDIOS 

.• 

Extinção tecnelógieâ~ 
Radinhos · de pilha 
eles têm - mas ainda 
morrem de sarampo 
Edtlson Martins 

Há dez anos freqüento o Parque Na 
cional do Xingu, sempre como repór 
ter. A última vez que o visitei foi em 
dezembro, quando acompanhei o ser 
tanista Apoena Meirelles, que ia to 
mar posse na direção do Parque em 
substituição ao antropólogo Olímpi" 
Serra, demitido pela Funai por se ter 
solidarizado com os índios, que pro 
testaram contra a gravação de capítu 
los da novela Aritana, da Tupi, no in 
terior da reserva. 

Bordunas, lanças, frutas e um co 
car de grande beleza, produzido pelos 
temíveis índios do rio Jarina - facção 
txucarramãe liderada pelos caciques 
Krumari e Kremuro -, foram alguns 
dos presentes recebidos por Apoena 
Meirelles duran_te a visita de quinze 
dias que fez a todas as aldeias do Par 
que, assim que tomou posse. Filho do 
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lendário Chico Meirelles (que reali 
zou, entre outros feitos, a atração dos 
valentes xavantes, na década de 40), 
Apoena fez questão, antes de assumir 
a direção da reserva, de conversar iso 
ladamente com cada capitão de al 
deia e ouvir os problemas das tri- 
bos. · 
Na maioria das aldeias, Apoena, 

acompanhado de seu velho compa 
nheiro, o sertanista José Bel, fez 
questão de se reunir com os índios 
mais velhos, de "esticar" a conversa 
noite adentro, como os índios gostam. 
Esses quinze dias foram suficientes 
para mostrar que Olímpio Serra não 
teve uma das passagens mais edifican 
tes de que se tem notícia pelo Parque: 
nunca vi a reserva em tão mau estado, 
seja material, seja do ponto de vista 
de sua cultura. 

Quadro de infortúnios. Em dezembro 
não encontramos um só médico da 
Escola Paulista de Medicina, com a 
qual a Funai tem convênio de assis 
tência. Mesmo assim o sarampo esta 
va irrompendo, junto aos txucarra 
mãe, como também na aldeia kren-a- 

karore. É um espetáculo triste ver os 
índios derrubados. fazendo suus ne 
cessidades dentro da própria maloca, 
já que a doença é tão violenta para 
eles que o enfermo não dispõe nem 
mesmo de forças para se levantar. O 
novo diretor do Parque solicitou uma 
equipe médica dos quadros da Funui, 
que não encontrou nem mesmo um 
fichário dos índios atendidos anterior 
mente. E tal situação complica uma 
nova medicação. 

Os kren-a-karore, que na época do 
contato, em 1972, somavam mais de 
150, estão hoje reduzidos a .pouco 
mais de 70 indivíduos famintos; suba 
limentados, e agora vitimados pelo sa 
rampo. No posto Diauarum, quem se 
demorar mais de dois dias termina 
passando fome, pois nem mesmo açú 
car e farinha havia quando lá estive 
mos. Não há exagero em afirmar que 
os índios estão famintos. Os índios 
portadores de doenças contagiosas - 
sarampo, gripe ·- não estão isolados 
dos sadios. . 

Mesmo assim, nesse quadro ge 
ral de infortúnio, há indios - nas 
chefias de posto - ganhando até 15 
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mil cruzeiros por mês. É uma mi 
noria, não são os capitães históricos; 
praticamente constituem um esta 
mente específico, com interesses co 
muns. O sertanista Orlando Villas 
Boas, chocado com todo esse quadro, 
lembra que. "quando um índio presta 
va u.n serviço, nós pagávamos um sa 
lário simbólico, que se ia acumulan 
do. Quando pedia uma espingarda, ou 
outro objeto qualquer, nós compráva 
mos e o índio nunca via esse dinheiro. 
Hoje há índio ganhando até 20 mil 
por mês, quase mil dólares, numa 
região onde inexiste moeda, dinheiro 
em papel. Ainda agora vimos um 
índio, em São Paulo, querendo com 
prar um motor de popa, de 80 HP, 
por 300 mil cruzeiros. Outro, uma má 
quina de lavar roupa. O dinheiro tor 
nou-se fácil junto a uma pequena elite 
do Xingu, justamente aqueles mais 
próximos da direção do Parque, e que 
nem mesmo constituem lideranças 
naturais da aldeia". 

Sede de "status". Prova disso é o 
exemplo de Raoni, grande chefe txu 
carramãe. Fomos encontrá-lo triste, 
pobre, deprimido, com a esposa derru 
bada pelo sarampo, no interior de · 
uma maloca modesta. Diz Apoena 
ISTOÊ 17/01/79 

pés-de-pato, 
arpões de caça 
submarina, 
espingardas 
de repetição: 
sem serem 
brancos, 
eles são cada 
vez menos índios 

Meircllcs: "Hoje temos chefes de pos 
to, índios funcionários da Funai, que 
se sobrepõem às lideranças naturais. 
O chefe de posto tem bicicleta, motor 
de popa, os brindes fornecidos pela 
instituição que o tutela, e tudo isso lhe 
fornece um elevado status. grande po- 
der". • 

Encontramos também índios - chefia 
de posto - reivindicando a construção 
de uma hidrelétrica. O índio Maruê, de 
grande liderança, muito inteligente, so 
licita e mostra o local ideal para uma 
barragem destinada a uma hidrelétrica 
No posto Leonardo, o índio Pionim é 
também favorável à construção de uma 
hidrelétrica no rio Tatuari, afluente do 
Xingu. Ele presta serviço como sertanis 
ta e ganha um salário de cerca de 20 mil 
cruzeiros. 

A administração do antropólogo 
Olímpio Serra adquiriu um trator de 
esteira Massey pelo preço de 764 mil 
cruzeiros. Os índios txucarramãe soli 
citaram a Apoena que construísse 
lima estrada que ligasse o posto Kreti- 
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O menino k{en-a-k.arore . . . 

re à aldeia de Krurnari e Kremuro, 
no rio Jarina, quase na fronteira com 
o Estado do Pará. O sertanista teve 
que convencê-los demoradamente, 
com muita calma, mostrando que a 
construção dessa estrada terminaria 
desservindo ao próprio índio, pois ser 
viria de via de penetração para caça 
dores, peões das fazendas e outros in 
vasores. 

r: 

Situação lastimável. No posto Leonar 
do, sede do ·Parque, tivemos que ex 
plicar com muita cautela a um índio 
rnatipu que não seria justo ele recor 
rer a um trator para conduzir pequi - 
alimento de 'alto valor - de sua aldeia 
até a da tribo Waurá, onde vive com 
sua mulher. Além do trator de esteira. 
que algumas tribos já estão reivindi 
cando para a derrubada de mato e f ei 
tura de roças, foi adquirido também, 
na administração passada, um circui 
to interno de TV, completo, com um 
gravador de video-teipe, cuja utilida 
de permanece envolta em um misté 
rio. Um projetor de cinema de 16 
ffu..-1, em convênio assinado peta Fu 
nai e ;:i LBA, e até mesmo dois par 
ques i1ifa1-.tis, com balanças, gangor 
ras etc. 
À tarde, nas margens do Tatuari, 

ou mesmo no rio Xingu, pode-se ver 
alguns índios mergulhando, utilizando 
equipamento de caça submarina. Eu, 
que nunca havia mergulhado, iniciei 
me neste delicioso esporte ajudado 
pelo meu amigo índio Kairn, que ago 
ra se chama Raul. Criou-se ainda uma 
situação lastimável: os índios do posto 
Leonardo pedem muitas coisas aos vi 
sitantes, sem sequer invocar a troca 
por produtos indígenas, como faziam 
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antigamente. Querem gravador, fitas, 
sandálias japonesas, chuteiras, cal 
ções de esporte. 

Minoria reduzida. Afirma Cláudio 
Villas Boas: "A conscientização sem 
pre foi perseguida por nós, por qual 
quer amigo do índio. Essa conscienti 
zaçâo se traduz no amor à terra, aos 
seus valores, seu amor à familia, sua 
unidade contra todas aquelas forças 
que o ameaçam. No caso, agora, 
quando se criou toda essa balbúrdia, 
foi apenas uma minoria, muito reduzi 
da, justamente aqueles índios mais 
chegados à direção passada, aqueles 
que recebem os grandes salários, que 
criaram as dificuldades quando Apoe 
na Meirelles foi as:;umir o carao". 
Orlando Villas Boas revela que Sari 

ruá, Takuman, Bororo, Azuke, Sa 
paim, todos esses grandes chefes, 
"debruçaram-se em nossos ombros, 
chorando, e pediram que voltássemos 
ao Xingu. Voltar todos os meses, pelo 
menos. Dissemos que não podíamos, 
que estávamos. velhos, cansados, mu 
tilados pelas sucessivas malárias, mais 
de cem, cada· um, eu e meu irmão 
Cláudio". 

Mais tarde, na última visita, nos úl 
timos dias de dezembro, o chefe Ta 
kuman, da tribo Karnaiurá, chamou 
me a um canto e pediu-me um favor: 
"Olha, vê se você diz a Orlando e 
Cláudio pra eles vim morrer aqui em 
nossa aldeia. Diga em particular, sem 
Marina (mulher de Orlando) e família 
olhar. Diga pra eles morrer aqui. 
Caraíba (civilizado) não sabe en 
terrar seus mortos. Kamaiurá vai fa 
zer grande Quarup (cerimônia sócio 
religiosa em que se saúdam os gran- 

des mortos) pra Orlando e Cláudio". 

Baratas germânicas. Hoje qualquer cl-1· 
vilizado treme ao chegar e se instalar 
no posto Leonardo. Bandos, verda 
deiras nuvens de baratas, tomaram , 
conta do posto. São as conhecidas ba 
ratas germânicas, trazidas pelo ale 
mão Von der Stein, segundo os ir 
mãos Villas Boas. em 1884. Na opi 
nião de Orlando, essa invasão é fruto 
do desleixo, "pois enquanto lá estive 
mos elas nunca proliferaram. No que 
diz respeito à assistência médico 
sanitária, nada de novo foi introduzi 
do, desde quando aqui chegamos. 
Houve uma ocasião em que não 5.:: re 
gistrou um só óbito durante quatro 
anos. Precisamos emprestar a figura 
do Noel Nutels e do meu irmão Leo 
nardo (ambos falecidos) para que os 
índios fizessem a cerimônia do Qua 
rup. Hoje as coisas são diferentes. E 
olhe que as verbas são outras". De fa 
to, durante o ano passado a dotação 
destinada pela Funai ao Parque Na 
cional do Xingu ultrapassou os 5 mi 
lhões de cruzeiros. 

Os irmãos Villas Boas, que deixa 
ram a direção do Parque há três anos, 
informam que "nunca essa dotação, 
em nossa administração, ultrapassou 
os 127 mil cruzeiros anuais. Em 1978, 
só de miçangas foi gasta a importân 
cia de 80 mil cruzeiros, mais da meta 
de do que recebíamos para atender a 
todas as aldeias, nos diferentes 
problemas de assistência. Tomei co 
nhecimento da existência, nos escritó 
rios da Funai em São Paulo. de mais 
de mil sandálias Havaianas. Que di 
zem os antropólogos disso? E sobre o 
tal circuito interno de TV?" 
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Dois passos, O que matou o folclore 
do sertão, das margens dos rios To 
cantins, Araguaia, foi o rádio transis 
tor, entre outras coisas. Desaparece 
ram as velhas cantigas, as velhas toa 
das de viola, o caboclo batendo o pé, 
dançando o xote. Muitas têm sido as 
causas, mas não há dúvida de que o 
radiotransmissor teve o seu papel de 
relevância. E tudo isso está chegando 
ao Parque Nacional do Xingu: o tra 
tor de esteira, a TV, o parque para 
crianças, os equipamentos de caça 
submarina. E o pior: chegaram na ad 
min istração de um antropólogo, 
Olímpio Sei ra. 

Há um certo consenso no sentido 
de que os sertanistas devem, em seu 
trabalho, ir apenas até um certo pon 
to. São quase sempre pessoas com 
instrução secundária, que vivem no 
mato, hábeis em dar o primeiro passo, 
mas despreparadas para executar o 
segundo passo no contato dos índios 
com o chamado mundo civilizado. 
Daí a importância do antropólo 
go, pessoa teoricamente mais apare 
lhada para a segunda etapa, o en 
contro dessas culturas primitivas 
com o processo civilizatório. Ê ele 
que prepara o ingresso do índio 
num mundo complexo e delicado 
como é a nossa sociedade. E por 
isso a ação de Olímpio Serra no 
Xingo tem um travo ainda mais 
amargo. 

Produção de excedentes. A antropólo 
ga Cármen Junqueira, com grande lu 
cidez, já disse que nos planos de de 
senvolvimento comunitário, aplicados 
nas aldeias, verifica-se a intenção de 
estimular a produção de excedentes 
ISTOÊ l 7/01ns 

comercializáveis gerados em roças de 
subsistência e na intensificação da 
produção de bens artesanais: "O pro 
cesso de trabalho permanece tecnica 
mente o mesmo, sendo o excedente 
gerado pelo aumento de hora de tra 
balho. Na prática, esses programas 
contribuem com maior ou menor efi 
cácia para o treinamento de futuros 
assalariados rurais, produtores de ali 
mento, e assim direta ou indiretamen 
te favorecem a reprodução do sistema 
capitalista". A observação da antro 
póloga deveria pelo menos ter sido 
lida pela chefia passada do Parque do 
Xingu, a fim de que não se falasse, 
por exemplo, em um projeto de intro 
dução da monocultura do café nessa 
área indígena. 
O que mais- causa curiosidade é 

que, quando se criou a famigerada 
Guarda Rural Indígena, uma das 
maiores violências que já se fez contra 
essas culturas por parte da própria 
Funai, quase ninguém protestou, 
além de alguns sertanistas. Apoena 
Meirelles foi inclusive afastado da di 
reção do Parque do Aripuanã por de 
fender intransigentemente as terras 
dos índios. E não houve protesto, se 
não de alguns jornalistas e sertanistas. 
Sídnei Possuelo foi afastado do Par 
que do Bananal, recentemente, num 
episódio em que se colocava corajo 
samente a favor dos índios carajás, 
e ninguém veio em seu socorro. Só o 
Cimi (Conselho Indigenista Missioná 
rio) o defendeu. Cláudio Villas Boas, 
por ocasião da atração dos índios 
kren-a-karore, no rio Peixoto de 
Azevedo, foi praticamente abandona 
do no meio do mato, juntamente com 
sua expedição. Ninguém protestou, 
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salvo alguns jornais, cujos repórteres 
acompanhavam a expedição. 

Brindes e miçangas. Apoena Meirelles 
observa que "com a abertura do go 
verno Geisel os antropólogos torna 
ram-se os maiores defensores da 
questão indígena. São os mais radi 
cais, os mais coerentes. Vemos como 
bem-vinda tal disposição. Constitui 
mais uma voz em favor do índio. Mas 
a Juta dos sertanistas tem luzar desde 
o governo Mediei, na administração 
do general Bandeira de Melo na Fu 
nai. Luta em que se demitiram serta 
nistas como Cotrin e mesmo meu 
companheiro Zé Bel, que hoje se en 
contra comigo no Parque do Xingu". 
Neste ano, em que o Parque do 

Xingu alcança a maioridade (foi cria 
do em 1961, no governo Jânio Qua 
dros), pode-se garantir, sem exagerar, 
que a luta dos sertanistas e antropólo 
gos não conseguiu vencer o descaso 
militante das autoridades brasileiras 
do setor. O abandono, os repetidos ci 
clos epidêmicos, os hábitos do consu 
mo de produtos supérfluos e, com 
isso, a descaracterização cultural 
tomaram conta das quinze tribos do 
Parque. E a derradeira imagem que 
me fica desta visita que faço ao Par 
que do Xingu foi a do índio Koá, da 
aldeia Kaiabi, e que mora no posto 
Leonardo: "Vou embora daqui, vou 
embora pra fazenda. Aqui ninguém 
olha pra mim, só sirvo pra carregar 
carrinho com areia, e minha mulher 
só serve pra lavar roupa de caraíba. 
Vou pra fazenda, vou levar minha 
familia. Lá terei dinheiro, poderei ga 
nhar brinde, miçanga pra mulher, au 
tomóvel de pilha pra criança". 
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Os índios querem 
c[;~d;r de seas vidas 
Estão irritados 
com a Funai e com 
a telenovela da Tupi 
Nirlando Beirão 

A democracia que os índios do Par 
que Nacional do Xingu querem não é 
exatamente aquela que o senador Pe 
trônio Portella conhece e apregoa. 
Dias atrás, experimentaram-na, mais 
uma vez, na prática. Desembarcou no 
Parque, sob as bênçãos de uma no 
meação oficial, o sertanista Apoena 
Meirelles, filho do valoroso Chico 
Meírelles, desbravador de matas vir 
gens. Apoena, de bravura comparável 
à do pai, vinha substituir, como dire 
tor do Parque, Olímpio Serra, afas 
tado após um nebuloso episódio, onde 
se misturavam Bruna Lombardi de bi 
•-Ju;,i;, caineramen, spots e uma epide 
mia de sarampo, 
Apoena Meirelles desembarcava 

com sua indicação chancelada pelo 
presidente da Funai, general Ismarth 
de Oliveira, e legitimada por tudo 
o que Apoena já fez na preserva 
ção e defesa do índio brasileiro. 
Além disso, contava, em sua comi 
tiva, com dois trunfos: Orlando e 
Cláudio Villas Boas, ex-diretores 
do Parque, certamente os dois carai 
bas de maior ibope entre os selva 
gens brasileiros. 
46 

Não funcionou. Conta O Estado de 
S. Paulo que os xinguanos foram cal 
mamente se aproximando da comi 
tiva, até que um deles tomou a inicia 
tiva de comunicar a decisão da comu 
nidade: os índios não gostaram de vi 
rar figurarites de novela de TV 
(referindo-se a Aritana, a novela das 
20h40m da Tupi, que teve locações no 
Xingu, com autorização da Funai e o 
protesto de Olímpio Serra); não gos 
taram · tampouco da demissão de 
Olímpio; nem gostaram do fato de 
não terem sido consultados sobre o 
futuro diretor do Parque. Disseram 
que não tinham nada contra Apoena, 
muito pelo contrário. Mas não aceita 
vam não, não gostavam. 

Domesticados. Tentou-se dissipar o 
inevitável · constrangimento criado, 
requisitando-se a convincente diplo 
macia dos irmãos Villas Boas. Afinal, 
Cláudio e Orlando são quase totens 
do panteão xinguano. Há neles, na vi 
são dos índios, algo de sagrado, into 
cável. Foram eles que, praticamente 
sozinhos, inspiraram, batalharam, ga 
rantiram, em 1961, os 3,2 milhões de 
hectares que passaram a sediar o Par 
que Nacional do Xingu, primeira re 
serva de terra decente assegurada pe 
los índios. Os Villas Boas continua 
ram brigando, ainda que perdendo 
mais do que ganhando (o próprio Par 
que Nacional do Xingu teve 80 quilô 
metros quadrados abocanhados ao 

norte, para dar passagem à B R-080, 
Brasília-Manaus). Mas os índios, de 
qualquer forma, sempre os identifica 
ram com sua causa. 

Desta vez, porém, nem os rogos de 
Cláudio e Orlando deram resultado. 
Os índios não cederam. O Aritana de 
verdade, chefe iaualapiti, guerreiro 
que fez de seu artesanato atração de 
exposições e bienais e, de seu nome, 
tema de telenovela, replicou que 
Olímpio Serra estava sendo "muito 
bom para índio" e que "não foi índio 
que pediu para ele sair". E lembrou 
que foram os próprios Villas Boas 
que lhes apresentaram Olimpio 
Serra, dizendo que seria o homem in 
dicado a proteger "a nós, nossos fi 
lhos, nossos netos". 

O impasse perdurou no absoluto e 
irrestrito pragmatismo dos xinguanos 
e na infatigável argumentação dos 
Villas Boas. Mas os irmãos sertanistas 
estavam na posição de político de 
Arena buscando explicação para as 
eleições de 1978. Os índios foram se 
irritando. Kanato, pai de Aritana, per 
deu a paciência e passou a gritar com 
os sertanistas. Apoena Meirelles, que 
assistia à cena com ar vagamente per 
plexo, resolveu se retirar para o posto 
Leonardo.· Os Villas Boas o seguiram. 
Magoados, embarcaram de volta, os 
três, para Brasília, enquanto Orlando 
prometia nunca mais botar os pés no 
Xingu. O desabafo do dia seguinte 
ainda foi mais violento: Orlando acu 
sou Olímpio Serra de "personalismo". 
E levantou a idéia de que o ex-diretor 
havia transformado em rebeldes os 
dóceis, domesticados selvagens do 
Xingu. 

Pontos de audiência. O episódio que 
nasceu de uma novela sem público 
parecia, na semana passada, desti 
nado a virar tragédia nacional, com 
um drástico rompimento entre serta- 
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formar as reservas indígenas em jar 
dins zoológicos humanos, próprios 
para tirar fotografias e para inspirar 
teses de doutorado. 

Má hora para se reprisar esta 
toada. No momento em que ainda 
paira sobre a cabeça de 150 mil indí 
genas brasileiros o espectro da 
"emancipação" por decreto, eis aí um 
belo flanco de discórdia aberto na 
barricada dos que ainda teimam em 
proteger a minoria indígena. Quem 
não sàiria chamuscado desse fogo 
cruzado, senão os próprios índios? 

Por sorte, sinais de concórdia co 
meçaram a aparecer ainda no inicio da 
semana. Três dos principais chefes 
xinguanos conseguiram do general Is 
marth de Oliveira, em Brasília, a pro 
messa de rediscutir a demissão de 
Olímpio Serra. Os próprios índios já 
pareciam dispostos a aceitar Apoena 
Meirelles como diretor do Parque, 
desde que ele fosse morar no Xingu 
com sua mulher antropóloga. Olím 
pio, de qualquer forma, seria reapro 
veitado pela Funai, sem punição. 
· Também os irmãos Villas Boas, já 
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Olímpio e Orlando: um foi 
demitido e o outro diz que 
não volta mais ao Xingu 

mais tranqüilos, voltavam a se movi 
mentar. Tradicionais pacificadores, 
conseguiram fazer o chefe Aritana 
sentar diante de um aparelho de TV e 
assistir à novela da Tupi. Aritana, au 
tor da frase "índio não vê novela", já 
admitiu, publicamente, que "esta de 
fende terra do índio". É possível até 
que a Tupi tenha minorado sua habi 
tual mendicância de audiência, graças 
a um golpe promocional involuntário. 

Cobiça. De novo, portanto, índios e 
brancos caminham para a trilha 
da paz. Vem sendo assim há cinco sé 
culos. Os primeiros colonizadores 
horrorizaram-se com esses seres "sem 
fé e sem rei". Trataram-lhes de incutir 
a idéia do pecado original e o respeito 
a um soberano, que trazia, nas suas 
hostes, o problema da Inquisição. A 

história da "pacificação" cios indíge 
nas brasileiros é uma mistura de ter 
ror com ingenuidade. Os índios, nes 
ses cinco séculos de contato com a ci 
vilização, foram contemplados com 
doenças venéreas, rádios de pilha e 
uma dezena de reservas, pálida lern 
brança de seu território ancestral. E 
até esses santuários se vêem constan 
temente cobiçados pelos olhos gordos 
do latifúndio e dos complexos multi 
nacionais que o milagre econômico 
fez brotar no Centro-Oeste e na Ama 
zônia. 

Os índios foram tratados como 
crianças de quem se roubava o doce. 
De repente, decidem tomar seu 
destino em suas próprias mãos. Esta é 
uma noção de democracia que a sín 
drome caipira de conciliação prova 
velmente jamais aceitará. Os xingua 
nos querem, pelo menos, decidir 
quem deve governar a sua própria 
casa. Já que não são eles, que seja no 
mínimo alguém de sua confiança. 
Nem que, para isso, tenham de desa 
gravar autoridades, enfrentar amea 
ças, despertar desconfianças e até 
mesmo magoar velhos e verdadeiros 
amigos. O povo brasileiro deveria 
pensar nesta lição que vem de quem 
nem sabe escrever. 

Aritana, um débil mental 
Lux Vidal (*) 

Tudo é /N"~,'...,J, {adio vira novela e novela 
vira piada. Os autores de Aritana acharam 
de bom gosto ( ou C1.0 gosto do que está aí 
1W ar) irformar que antropólogos os ha 
viam assessorado. Estes protestaram, pela 
simples razãa de que a trformação não ti 
nha fundamento. Nada mais justo do que a 
verdade. Mas - pergunto= desde quando 
as novelas precisam de estudiosos para sua 
promoção? Será que Aritana deveria ser 
uma novela de "verdode': enquanto todas 
as outras são de mentira? Ou será que ela 
é tanta mentira que precisava de um manto 
de verdade para apresentar um mínimo 
de credibilidade? Por que ter-nos usado 
como uma censura prévia ou algo pare 
cido? 

Pensando bem, é uma pena não ter ha 
vido diálogo. já que há tantas histórias de 
índio neste Brasil para serem contadas. 
São histórias reais. que até parecem no 
vela. Mas que nada. montaram Aritana e 
alegaram que os antropólogos tinham dito 
sim antes de a terem visto. O que sempre 
prevalece é o autoritarismo e esta iruolerá- 

(•) Anrropóloga da Universidade de São Paulo 

vel propensão a manipular as pessoas. 
Onde as coisas ficam mais sérias, po 

rém, e aqui um paralelo entre a novela e o 
decreto sobre a emancipação do índio me 
parece bastante válido, é o seguinte: todos 
estão lembrados de que durante as discus 
sões sobre a "falsa emancipação" os antro 
pólogos fiavam muito apreensivos. Em se 
guida. representanies do governo e da Fu 
nai trataram de amimá-los; estavam fa 
zendo uma tempestade em copo d'água; 
nada seria decidido sem consultar os 
índios, o Conselho Indigenista [escolhido 
pelo governo), os especialistas no assunto e 
os antropólogos (todos servidores de con 
fiança). Ora. no caso do cfastamenio do 
administrador do Xingu, Olímpio Serra, 
ninguém foi consultado. E o caso acabou 
resolvido com uma rapidez sem preceden 
tes muna Funai toda cheia de leruidôes bu 
rocráticas. Para fim de conversa, o serta 
nista Orlando Vi/las Boas esclareceu que o 
general Ismartli de Oliveira, presidenie da 
Funai, não precisava prestar contas a nin 
guém E o general; pego de surpresa, lan 
çou mão de um recurso mitológico: nó caso 
do Parque Xingu, Orlando Vil/as Büa! ti- 

nha wn "direito histórico" sobre as deci 
sões a serem tomadas. 

Quanta aos atores da novela, possivel 
mente com boas intenções, estão se enga 
nando a si mesmos. Aritana virou débil 
mental. Niio basta dizer presente a um ato 
público ou exibir rostos de Fernando Hen 
rique na camiseta. É preciso escdher, em 
arte como em poluica: Porque a verdade 
crua conta o seguinte: foi ef astado do Par 
que Xingu um dos últimos grandes indige 
nistas, homem sério e sem vaidade e com a 
capacidade de orientar todos aqueles inte 
ressados na defesa da (XJUSQ indigena. En 
quanto isso, Orlando Vil/as Boas e o gene 
ral Ismarth, grandes e reconhecidos def en- . 
sores da causa indigena, asseguram que a 
novela, na sua reta final. tratará do pro 
blema da terra, da defesa do direito à terra 
do indio. Asseguram que não mo se deixar 
enganar. Indio vira novela e novela vira 
piada, mas não per(XJJWS a esperança. 
tudo é possivel. E que os assessores fiquem 
de olho. 
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Funai demitiu 
Olimpio. E agora? 
Enquanto os brancos 
não chegam a um 
acordo, os índios . 
Eliana Lucena 

O etnálogo Olimpio Serra foi demitido 
esta semana pela Funai por haver publi 
cado no Jornal de Brasília uma defesa 
às acusações que têm sido feitas à sua 
atuação no parque do Xingu. Para os ir 
mãos Vii/as Boas, Serra transformou o 
"indio feliz de antigamente" num indivi 
duo "revoltado". Apoena Meirelles 
responsabilizou-o pelo processo acultu 
rativo "excessivamente rápido" do indio 
xlnguano. 

Serra defendeu-se, justificando que a 
elite de índios atualmente recebendo sa 
lários de até 15 mil cruzeiros no Xingu é 
formada por índios biculturais que já 
eram funcionários remunerados do 
Xingu desde 1971 - ou seja, ainda sob 
os Vil/as Boas. O indio mostrado numa 
foto publicada em lSTOÉ n~ 108, 
usando pé-de-pato e máscara de mergu 
lhador, já teria posado, numa foto de 
/964, com um sofisticado equipamento 
de pesca que lhe teria sido dado pelos ir- 

mãos Vi/las Boas. Para Olímpio, aliás, 
a criação de indígenas biculturais teria 
sido um dos grandes méritos do trabalho 
dos irmãos. 

O que Ollmpio Serra pretende revelar 
é a existência de um Xingu incômodo, 
que nada tem a ver com o dos cartões 
postais, e habitado por índios que vfrem 
um difícil periodo de adaptação - per 
dendo a sua condição -de símbolos para 
se tornarem eles mesmos, livres de este 
reótipos. Na semana passada, logo de 
pois de sua demissão, Serra concedeu a 
IST.OE a seguinte entrevista: 

ISTOÉ. Você tem sido acusado de ter 
acelerado o processo aculturativo do 
indio xinguano. Afinal, que tipo de expe 
riência teve este Indio desde o primeiro 
contato com o mundo branco? 
Serra. Acho que deveríamos, de uma 
vez por todas, desmistificar a opinião 
generalizada de que o Xingu, até al 
guns anos, era habitado por grupos 
homogêneos e com a mesma expe 
riência de contato com o branco. O 
quadro que encontramos no Xingu 
não tem nada a ver com o protótipo 
do Brasil prístino, e, até hoje, faltava 
aos jornalistas e estudiosos que lá esti 
veram nos últimos trinta anos a cora 
gem de enfrentar a quimera, enca 
rando o parque· como uma experiên 
cia indigenista e, como tal, sujeita a 

ISTOÉ 31/01/1979 

~· erros e acertos. Encontramos no 
Xingu de hoje, habitando sua parte 
norte, índios que, no passado, foram 
perseguidos em suas terras de origem 
por seringueiros e gateiros. Ao con 
trario das comunidades do norte, as 
tribos do sul sempre viveram ali, pre 
servadas de invasões de suas terras e 
das grandes epidemias transmitidas 
pelo branco. Embora poupados de 
uma experiência de contato mais de 
sastrosa, estes índios, no entanto, de 
senvolveram não só um rico contato 
intertribal, mas ainda uma relação in 
terétníca. Esta última foi alimentada 
pela presença constante de brancos 
no Posto Leonardo e até mesmo por 
um destacamento da FAB, em pleno 
coração do Xingu. Em seu processo 

0/ftnpío S. 
f'oi di .erra 

emitido 
s. Porque 
e def'endeu : 
no Jornal :-. 

de Brasn;8 /: 

1 . - . - . 

-, 
de aculturação, eles receberam todo 
tipo de influência levada pelo branco, 
que vai desde o radinho de pilha até 
revistinhas pornográficas que rece 
biam diretamente de Manaus. 

ISTOÉ. Ao assumir a direção do par 
que. qual foi a sua preocupação básica? 
Serra. Em termos aculturativos, a 
nossa meta visou a promoção de uma 
maior interação tribal. Talvez poucas 
pessoas saibam disso, mas havia um 
forte preconceito dos índios do norte 
em relação aos do sul e vice-versa. Os 
índios que habitam o norte chama 
vam pejorativamente os do sul de 
pelados, pois estes grupos dispensa 
vam com freqüência o uso de roupas, 
já inteiramente anexadas aos padrões 
de cultura dos suiá, kaiabi etc. Junto 
às comunidades do norte pretendía 
mos incentivar a reafirmação de suas 
manifestações culturais. No sul, 
queríamos contribuir para uma maior 
conscientização do índio, voltada 
para a defesa de suas terras, que já co 
meçam a sofrer a ameaça de invasões 
por parte das agropecuárias que cer 
cam o Xingu, Conseguimos bons re 
sultados em três anos. 

ISTOÉ. Por que essa imagem do par 
que? 
Serra. A imagem que se criou do par· 
que foi calcada, praticamente, nos 
grupos· do sul, com a filmagem de 
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.. •. . ,., suas festas, como o Quarup e outros ri 

tuais. Temos noticia de quase duzen 
tos documentários sobre estes índios, 
muitos montados em cima de dados 
incorretos. Ninguém, até hoje, se inte 
ressou em documentar um Jawacy, 
gue é uma festa belíssima. Com isso 
firmou-se uma imagem que não tra 
duzia a sua realidade, a angústia e 
contradição desses índios. Estes tra 
balhos, feitos em geral com a preocu 
pação única de retratar o índio en 
quanto alegoria, trouxeram graves 
prejuízos para o sentido de identidade 
do índio xinguano. "Afinal, eu sou 
aquele índio que posa para a câmara 
ou sou um indivíduo que quer ter uma 
lanterna, ou uma fita magnética para 
o gravador?" 

ISTO É, Você acha então que o indio do 
parque decidiu reagir e não quer mais o 
Xingu invadido por "caraibas''? 
Serra. De certa forma, eles desperta 
mm para uma reação a tudo isso. Eles 
querem, cada vez mais, promover seus 
rituais, cultivar suas roças sem serem 
perturbados por flashes e câmaras fo 
tográficas. No ano passado, por 
exemplo, os iaualapiti promoveram a 
cerimônia do Namim, uma: festa de 
iniciação dos mais jovens, e proibiram 
a presença de estranhos. Eles só acei- 

. taram, de fora, o pessoal que traba 
lha no posto. Depois disso, veio a 
Funai com uma ordem para que os 
índios participassem da novela 
Aritana ... 

ISTO É. Na sua opinião, qual é o futuro 
reservado ao indio do Xingu? 
Serra. Eu renovo as minhas esperan 
ças quanto a esse futuro quando co 
meço a vê-lo caminhar com as suas 
próprias pernas. Posso estar sendo ex 
cessivamente otimista, mas acho que 
o índio, ao se tornar dono de seu pró 
prio nariz, está nos libertando do cau 
dilhismo indigenista. No Xingu tentei 
jogar aberto com o índio, mostrando 
que eles mesmos deveriam resolver os 
-problemas de suas comunidades, 
chamando-lhes a atenção para o fato 
de que a presença de um papai grande, 
fosse Orlando, Cláudio ou quaJquer 
outro, não era uma garantia suficiente 
de respeito à sua cultura. 

ISTOÉ. Não se estaria com isso contri 
buindo para reforçar a posição de deter 
minadas áreas governamentais, de que o 
índio já pode ser emancipado? 
Serra. Quando falamos que o índio 
está caminhando com as suas próprias 
pernas, estamos defendendo a auto 
nomia dessas comunidades, e não a 
sua emancipação. Vale dizer que, se 
legalmente respeitamos a cultura indí 
gena no plano intratribal e intertribal, 
'devemos também respeitá-la no plano 
interétnico . 
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Canal-i, 20 i:í- ,, 
.. 1 

'A Tupi anda mesmo atrasada, 
Elà ainda. Insiste em mostrar-aque-' 
las cenas tfpfcai; do Amara! Neto. 
FOJ o caso de qma céna de Estela e 

, AX:itana n,o xmsu. 'l!J realmente d.é 
sagradável' esse tipo de "docum~n-. 
tano para. turista ver". E se· o teles 
pectador ainda acredita no bom de: 
sempenho da Tupi é' só prestar 
atenção no conteúdo do capitulo de 

· ontem. JuJtaó, Lalau e Danílo colo 
cam toda a culpa dos seus proble 
mas em Arítana, Eles.pensam que a 
morte do Arttana resolve a Ina 
nição, a falta'absolutafde decisão de 
cada um 'deles. Para aumentar 
mais a galeria dos 1luslo11lstas, Iara 
também brada pela morte ou su 
miço de Arltana. Esses quatro per 
sonagens não conseguem- enxergar 
sequer um ml11metro dos seus pró 
prJos problemas, Dessa-maneira, é 

. que a Tupi com certeza, hão conse 
guirá angariar o respe}to. do seu pl'.1- 
bllco telespectador. Mais ainda, on 
tem ela anunciou um capruno.esne 
eíal, Pelo visto aclmá', o especial do 
capitulo se resume somente nos dez 
minutos que ela adicionou ao 
capitulo de ontem. E Iarneritáveí, - 

. . R.Y.S. 

Filmes na TV estão na p6g, 49. · 

/ 

-Arítana i.f·b3~}í 
Canal 'J, 20 h · 

Boa.ventura epnseguíu convencer 
Arítaria a-não matar Julião porque ele 
seria preso·e não poderia doar aterra 
para os seus !rinãos da tribo. Ainda as 
sim, Arítana diz que matará Julrão e 
antes dísso pretende entregar a terra 
aos seus' Irmãos. Arltana não é somen 
te uma pessoa Insistente. como mostra 
a telenovela. Ou melhor. a imagem do 
lndlo transmitida é insuficiente para 
retratar o caráter do índio. Assim, 
Arítana - dentro dos valores dos seus 
ancestrais-. não procura simplesmen 
te .'4ngar,se de Julião. il..penas segue a 
lef da · natureza: quem provoca pro 
positadamente a morte, ao mesmo 
tempo atrai para si mesmo a -morte, 
Mas. esse mundo rico do índlo aparece 
sempre às avessas. · 
Aritana resolve convencer um índío, 

que vende· artesanato na rua, a voltar 
para à sua tribo. ·Essa cena é in- 

-, tejramente mconsequeme porque, 
afinal, serviu apenas para Ifoaventura · . 
comprar um cachímbn 'de [embranca, / 
Enfim, o mundo do índio .a.Inda ~ urna . 

1 inc.ógnit~.Para os civilizados. - R. Y .s. 
1 

Fllm•• na TV estãci. na p6g: .38. , J 
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~-" 1 Encontro· de índios- .. , 
' . . ' 

não será filmado· 
, 1 · O Conselho Indigenis ta 

Missionérlo (Cimi) da Funal 
p~otbiu a·reallzação' de uma fil 
magem do encontro entre eaeí 
qu es xlnguanris e norte 
americanos, negando assim a 

a", ~licitação do. dµ'etor d9 filme 
ela '.'.::Raoni", Jeiµi-Pl_em Dutuleux; 
ivl· .. :~-id~ do diretor era rev~r a 
Ira, <r,e,nda_ obtl~ p~lo filme para a 
1vo :_causa · in~genijta brasileira e 
lho ., rio_rte-ainerlcana; 
ssa ·. · O presidente da Funai, 
erâ Adhemar Ribeiro da Silva, jus 
a1s· twcou a proibição pelo fato de 
;ão .oá'próprios mdios do Xingu não· 
na desejarem a fllmagem, além de 
sta 9.ue um artigo do· Estatuto do_ 
ão Indlo prolbe a exibição tias co 
re- munidades para fins lucrativos. · 
so, A prQlbição .da fllmagem tol 

bem recebida pelos tndíos xín 
.os guanos que; entretanto, dese 
ue. ·Jam a reállzáçãó do encontro. no · 
10• .- - O convite para os caciqu~s 
, - americanos visitarem os. fndios , 
~: do Xingu partiu _dos lndtos Rao- - 
· r n1 a Aritana, e foi feito direta- · 
~- mente através do consulado. 
ea Para sertanlstàs e antropõ-. 
el logos, o encontro poderta repre 
.la sentar um fntercAmblo cultural, 
n- . rico, Justamente dev_ido a dlfe- · 
ir renças de situação dos dots gru- , 
:e: .~. Por oútro_lado,.b.é·os que. 
ia ftéredltam que as fronteiras po- _ 
~ Utí~as são &Jtlficlals," como dis· ' . ....., 

se o presidente do Clml, d.To 
más Baldulno,. ao defender a 1 · C 
tese de qúe somente a busca 
própria ~ a- nível contlnent.al 
poderá levar à conjugação de I' e 
esforços para a solução.do pro-: . 1. 
blema indlgena. Entre os lndi 
genJstas, entretant.o, as expec 
tativaa sobre o encontro não . ,; 
ultrapassam a posslbllldade de I 
troca de experiências, : · & 

.A presença de art1s• - e 
Marlon Brando, John Volgt e r 
Buffy Saint-Marie - foi rejeita- e 
da pelos mdios Juntamente com j 
114 filmagem. AFun$1, entre~- 
to, informou não ter recebido 
ainda o pedido formal d9- Ita- , r 
maraty para a visita em área f 
fndlgena tanto dos caciques eo- s 
m:o dos artistas norte 
aínertcanos. Adhemar Ribeiro 
da Silva, apesar de não multo e 
animado com o interessé.espe- r 
cm.co pelo Xlngu, garantiu que e 
pretende ,OUVll' OS fndi<>S antes 11 
de responder ao pedido, e, neste · e 
caso, além de verem frustradas & 

· aa expectativas de·Íilmar o en: e 
contro, é possível que os pró- g_ 
prlos diretorea de "Raoni''.· JJjo P 
possam vfl!ltar o Xin&N, _ ~ . . c 
como .-os atores e atl1Zes .~é. · ~ 
_apesar <te se .apresentarem cô- 
mo dçfensol'es-d~ causa ln~ d 
nJs~ norte-americ&Da,-n!Q des- e: 
-~Í'tam ·o-:lntereiae dos índios t.( 
brasileiros. ,' - '. : - · fJ 

...::=::;;;;;_ ..•.... _._ ~ 
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"OUERO SHLVHR 
OS-NOSSOS ÍNDIOS" 

Depois de conhecer os índios 
de perto, Carlos Alberto Ricelli, o 

"Aritana ': entra na luta para defendê-los 
da exploração e das ameaças de extermínio 

E u sou ATOR, não sou antropólogo, nem 
sertanista. Mas sou um brasileiro 

preocupado com as coisas do meu país. 
Antes de fazer a novela Aritana, a minha 
preocupação com os problemas do índio 
brasileiro era exatamente igual à de qual 
quer cidadão razoavelmente informado. 
Pelo noticiário da imprensa e pela leitura 
de alguns livros, como Quarup, de Anto 
nio Callado, e Maira, de Darci Ribeiro, eu 
conhecia um pedaço da realidade indígena. 
E essa realidade me chocava e me revolta 
va, embora eu não conhecesse maiores de 
talhes. Até que um dia a direção da Tupi 
me convidou para fazer o papel-título de 
uma novela que, segundo diziam, preten 
dia mostrar o nosso índio como ele real 
mente era. Ora, eu sou engenheiro-químico 
e, quando abandonei essa carreira para ser 
ator, foi por achar que poderia escolher 
bem os papéis que iria representar. Isto é, 
na medida do possível, representar perso 
nagens que me acrescentassem algo e ti 
vessem uma contribuição a dar à TV. 

Assim, quando fui sondado para fazer 
o papel de Aritana, fiquei pensando, como 
qualquer pessoa de bom senso pensaria, 
que a televisão brasileira jamais faria algo 
sério sobre a realidade indígena. Além de 
tudo, eu sou descendente de italianos, qua 
se alourado, não tenho nada de índio. Res 
pondi que não aceitava. Aí me disseram 
que eu teria tempo para pensar, enquanto 
eles iriam transar a autorização para gra 
var algumas cenas no interior do Parque 
Nacional do Xingu, Então comecei a pen 
sar melhor na idéia, vi que a história pre 
tendia reconstituir com alguma fidelidade 

a vida e os costumes dos nossos índios e 
teria a orientação de Cláudio e Orlando 
Villas-Boas, o que era uma garantia de 
honestidade. 

Posso afirmar hoje, com muita seguran 
ça, que essa foi uma das decisões mais 
acertadas que já tomei na vida. Desde que 
chegamos ao Posto Leonardo, fomos en 
volvidos por uma atmosfera de emoção 
quase indescritível. Para mim, principal 
mente, e para a Bruna Lombardi, que iria 
trabalhar comigo, era uma sensação abso 
lutamente nova, de contato com um mun 
do que havíamos apenas imaginado, mas 
que, na verdade, não conhecíamos. Logo 
de cara deu pra sentir um carinho - e 
também uma certa desconfiança - da 
parte dos índios. Nós levávamos uma men 
sagem gravada de Orlando Villas-Boas, 
pedindo que nos auxiliassem nas erava 
ções, que se pintassem e dançassem e, 
principalmente, que Aritana (jovem guer 
reiro, chefe da nação Iulapiti, cujo nome 
foi aproveitado para o do personagem-títu 
lo da novela, embora esta não conte a sua 
história) me ajudasse com mais atenção, já 
que cabia a mim interpretar um índio co 
mo eles. Mas aconteceu um negócio chato, 
a meu ver, nessa ocasião, e que demonstra 
bem até que ponto as pessoas - mesmo 
as mais experientes e bem- intencionadas 
- cometem erros em relação aos índios, 
ao agir de forma paternalista, protetora. 
Todos estavam ouvindo, entre curiosos e 
divertidos, a fala do Orlando Villas-Boas, 
quando este, dirigindo-se especialmente a 
Aritana, disse que logo estariam juntos, e 
que ele, Orlando, esperava que Aritana 

Depoimento/Carlos Alberto Ricelli 
ILUSTRAÇÃO/ALBERTO NADDEO 
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"OUERO SRLVRR OS NOSSOS ÍNDIOS" 
"O maior crime contra os índios -pior 
que invadir suas terras - é querer emancipá-los " 

não fizesse outra festa sem convidá-lo, 
como, segundo Orlando, acontecera 
recentemente. É claro que Orlando fa 
lou isso num tom amistoso ("Você 
não me convidou, né?"), quase de brin 
cadeira, mas Aritana, que até então 
estava sorridente, franziu o rosto e ba 
lançou a cabeça, com expressão des 
gostosa e magoada. Quer dizer: a sen 
sibilidade deles é tão arraigada que se 
toca com as menores coisas. Isto é, 
menores pra nós, porque para eles são 
muito importantes. 

Essa ligação paternalista precisa 
acabar, porque é também nociva. 
Quase tão nociva, guardadas as devi 
das proporções, quanto a invasão das 
terras dos índios e as tentativas de 
aculturação e emancipação. O índio é 
puro e quer apenas viver a sua vida, 
sem intermediários. 

Ainda a propósito dos grandes pro 
blemas que afligem os nossos índios, 
é preciso que tomemos consciência 
deles. Antes de aceitar o papel de Ari 
tana, meu conhecimento era muito su 
perficial. Ao aceitar o papel, procurei 
me informar melhor. Fui ler Lévi 
Strauss, conversei muitas horas com 
Cláudio Villas-Boas, tentando saber o 
máximo possível sobre os índios. Sa 
ber de seus problemas, de seus costu 
mes, como são, como se coçam, como 
têm ciúmes, como amam, o que so 
nham. Mas o mais importante, real 
mente, foi conversar com eles, senti 
los, assimilá-los. Nesse sentido, uma 
experiência fantástica foi com a nu 
dez. No Xingu, eu andei nu, sozinho, 
pela floresta - principalmente à noi 
te - e descobri a maravilhosa sensa 
ção de liberdade e de aprendizado de 
vida. E aprendi a admirá-los ainda 
mais. 

Durante o curto espaço de tempo 
que permanecemos no Xingu, um no 
vo horizonte se ampliou em nossas 
mentes. Eu, particularmente, que con 
vivi mais diretamente com eles, pude 
perceber a grandeza de personalidade 
que eles possuem. São maravilhosa 
mente ingênuos e puros, são crianças. 
no que elas têm de mais belo, que é 
a ausência de maldade, de sutilezas ou 
ironia. Neles, não há concorrência 
nem competições. 

Exatamente porque a sua sociedade 
tem um equilíbrio perfeito, sem ser 102 

competitiva, é que eles estão sujeitos 
a serem enganados, no contato com 
os brancos. Por isso, acho que o 
maior crime que se pode cometer con 
tra eles - maior mesmo que a inva 
são de suas terras - é a tentativa de 
emancipá-los. Emancipar o índio é 
deixá-lo completamente abandonado 
diante dos perigos que a civilização 
acarreta. Permanecem, pode-se dizer, 
quase como um joguete nas discus 
sões entre as missões religiosas e os 
sertanistas. E se isso acontece por 
orientação de gente bem-intencionada, 
o que aconteceria se fossem utilizados 
por gente inescrupulosa que só quises 
se prejudicá-los? É preciso livrá-los 
do paternalismo. 

Mas, entre eles, demonstram uma 
personalidade incrível. Aritana, por 
exemplo, tem uma fortaleza moral ex 
traordinária; não precisa apelar para 
a ostentação para demonstrá-la. 

Durante nossa estada no Parque do 
Xíngu, ficamos bastante amigos deles. 
Os índios, depois que vencem a des 
confiança inicial, tornam-se verdadei 
ramente amigos. Quando eu estava 
sendo ensinado a lutar o huca-huca 
(uma luta da qual Aritana é o 
campeão de todo o Xingu), fiquei 
muito envaidecido ao ouvir deles co 
mentários elogiosos à minha capaci 
dade de aprender rapidamente ("Nun 
ca vi assim caraíba", diziam). E certa 
noite, depois de um dia de exaustivas 
gravações, fomos assistir, no monitor, 
o resultado do trabalho. E eu me sur 
preendi, pois minha movimentação, 
no meio deles, até que não era das 
piores. Acho mesmo que dava para 
compor um tipo digno de índio- Outra 
preocupação que eu sempre fiz ques 
tão de ter em mente, apesar da serie 
dade a que a novela se propunha, foi 
cuidar para que o índio que eu iria re 
presentar não caísse no destino co 
mum dos personagens novelescos, ca 
ricatural e quase ridículo. 

Entretanto, é preciso reconhecer 
que. ap~sar dos esforços ae todos - 
autora e diretores - para gue Arita 
na fosse uma novela tratada com se 
riedade e respeito, houve algumas 
concessões praticamente inevitáveis 
na televisão. Por exemplo: o persona 
gem aprende a beijar como os bran 
cos, e passa a gostar, querendo beijar 

a toda hora. Isso partiu de uma cons 
tatação verdadeira - o índio real 
mente é assim -, mas foi tratado de 
uma forma folhetinesca. 

Desde o princípio eu reagi às tenta 
tivas de se fazer o índio que eu inter 
pretava falar com um sotaque entre o 
caipira e o débil mental, por achar que 
isso seria um desrespeito imperdoável, 
com o qual eu jamais concordaria, 
quer como ator, quer como ser huma 
no. Neguei-me sempre, e fui falando 
de jeito bem natural, até que um dia, 
lembrando do jeito com que Aritana 
falava, comecei a falar de um modo 
que eu julgava parecido. Isso aconte 
ceu de repente, sem que eu tivesse pre 
meditado. Foi algo que eu senti subi 
tamente. Logo ap&s, a Bruna, que ou 
vira a gravação, veio me dizer, i1'.· =-' 
pressionada: "Você falou exatamente 
como o Aritana fala". E apesar de ter 
sido criticado exatamente por isso, eu 
me senti recompensado. Pelo fato de 
ter reconstituído no vídeo, com digni 
dade, o nosso índio. 

Finalmente, devo dizer que, através 
dessa experiência, pude ampliar um 
conhecimento que eu só possuía su 
perficialmente. Pude perceber com 
mais profundidade quais são os gran 
des problemas dos índios brasileiros e 
o que fazer para tentar solucioná-los, 
Foi possível verificar que os seus 
maiores inimigos não são, como se 
quer fazer crer, os pequenos posseiros, 
que também lutam· pela sobrevivência, 
vítimas também da falta de espaço pa 
ra plantar e comer. São, ao contrário, 
os grandes grupos econômicos que in 
vadem suas terras com estradas ; 
pastagens. São os que querem trat~ 
los de forma paternalista, desrespei 
tando seus costumes e sua cultura. 
São os que desejam emancipá-los e 
aproximá-los da civilização branca, 
onde só encontrarão doenças e prosti 
tuição, onde perderão a identidade na 
cional em troca da sobrevivência. Nós, 
que temos consciência disso, pre 
cisamos nos mobilizar e agir para sal 
vá-los, antes que seja muito tarde- Pa 
ra isso. devemos lutar em todas as 
frentes. exigindo que suas terras sejam 
demarcadas, cobrando sempre isso 
das autoridades responsáveis. Lutan 
do para que eles não tenham contato 
conosco, protestando contra a eman 
cipação. Porque, afinal, a nossa civili 
zação exerce para a sua ingenuidade 
o mesmo fascínio que as luzes de São 
Paulo exercem para o homem do in 
terior. O que é fatal para os índios. 
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