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F Hl~UE NACIONJ.L DO XIlTGU I,L'.TO cnosso do NORTE- POSTO nrn:fG:::NA-'DI.UL'.RUM 

20/06/83 para c.P.I. de S.PAULO s.P. 

SENHORES:m DA CPI de SÃOPAULO. Estamos encamin~do este documento sobre a 

AERONAVE Pr-CJX, autorizando essa CPIJem nome de todos os Capitães abaixo 

relacionados1denunciar na imprensa1de acordo com informações fornecidas atra 

vés deste dooumento. Essa AER..ONAVE foi presa pelos chefes ind!genas do P.I. 

Diaua.:tUJD no dia 02/6§/83,com o piloto Leonardo s.vieira,procedência de Belo - 
Horizonte; opro:prietário da. AERONAVE ; Roberto Correia Leal. No que o avião en- 

~ "P--~CVl..-<'.t17'1~ - 
trava no estacionamento, os indios -r~conheeera.m que era um aviao que tinha sido 

p~iào, em seguida foi confirmado que era um avião perdido. Os fud.ios foram 

correndo :para a pista de pouso gritando que o avião estava preso porque era 

o quarto avião que pousa na nossa terra,perd.iã.o, sem ncis saber. Já no princ!pio 

decidiram que não ia haver acordo com~ FÚ.iJAI. Disseram que isso serve para 

os brancos como uma AULA; respeito, que brancos têm que nos respeitar como 

:Índios Brasileiros_não temos ma.is a dar. Porque nt; !ndios já demos o que já 

t , , , . - - inhamos que e o nosso pais Tiraeil, que branco naoesta. sabendo sobreviver 

no solo deste País, que foi dado a troco de nada ao Cara!ba, segundo os capitães. 

Caraíba que t~abalha com !ndios como a FU1TAI,re~ponsável pela terra dos Úldios; 

ela nã tem coragem de garantir as ilhas que o grande chefe Branco deu.a nos 

que é a reserva indÍggna. Nem ieso,a FOJ:TAI defende poucQ; muitos :funcionários· 

só se enriqueceram no suor dos Índios, como os irmãos Villas-Boas,oomo o Cel 

Zanoni da AG:ESP,e outros que não nos interessa falar agora. Assim é a briga dos 

Índios suyá,Kaiab! e Juruna. Até a presente d.a.ta não houve nenhum acordo com a 

FUMAIJ até mesmo na presença de Claudio Villas-Boas não houve acordo algum. 

Villas-Boas tentou convencer os Índios, prometendo dar em troca do avião, barcos 

e motores de popa. Villas-Boas,qua.ndo veio ao IQ.Xm no dia 19/6/83, oonduadu 

junto com a. sua baeagem J./2 Kg de miçangas, 500 tiros de Balas cal.22;48 Pilha.a 

grandes marca ~vere~e, pilhas ma.is vaeabundas. Isso deixou os índios mais re- 

Voltados ainda. I,fu.itos índios lembraram· ao Cla.udio Villas Boas do tempo que 
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passou no Parque desrespeitando famílias dos .índios; uma índia interrompeu. 
. . . . 

. .. .. .'. . . . . . . . . . 
a reu.niao dos capitaes com· Villas :Boas desmentindo a palavra do Claudio, quando 

. . . 

ele falou que mmoa teve relações se:cuais .com as Úldias. A Úldia Kaiàbi de nome 

Jerua.Kaiabi disse ao Villas :Boas que estava dizendo mentiras; Cla.uq.io vivia 
. r .- . . . . . . 

brigando com os maridos das india.s para que os·maridos deixassem as suas.espo- 

sas para ,rele. Toda a testen:nmha está gravada 'Westamos encaminhando :para .easa 
,,. ' - - . . r . 

CPI de Sao Paulo. Quanto a MM AEROU'AVE, se encontra em poder dos h.deres desta 

comunidade. Caso a FUllAI não concorde com a indenização da .AERONAVE e o dono do 

Avião não concordar DS. doação para a comunidade ind!gena. do Parque, será des 

truído o aparelho P.r-CJK. Negando devolver ao dono do avião, não aceitamos .. 

nenhum Objeto em troca. 

· Assinam as seguintes pessoas: 

KAUISIO V!\L~I, CUIAl31J10 KAIJffiI, KUIOssm SUYA, 'W.l!.TAG SUYA, KOKRERE SUYA,. 

KA.leIAlTI TRUM.i\.!, SIRAVE KALU3I, MOI'.Ow.E K.AIA.l3I, S.IBINO KAIABI, JAV.ARI K.-ilIA13I, 

?,L\IRA'tiE KAifJ3I, KAP..ADINE JURUNA, NlHANHA. JURUNA,. IPO KAIAJ3I'j. Ax:rxn.r JURUNA,. 

TUD-1 KAIABI, .AlIDRE. KAIAJ3I, KAIP.A.· K.AUBI, TAV4PÂN KAIA.:BI, PAIEl KAIABI. 
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.· T À. A tJ .S CR. I ,PP. CJ D A F I TA 'DA . 
conv er s a dos i:ay2.bi com ÓIÓ.udio yillas 13Ôas no posto :i:ndÍgena 
Diaua.rum no .2arque Indígena do Xingu, em junho de 190 3. 
Assunto:. 11Seçuestro" do avião- cesna PT-CJK do .fazendeiro Ro- . . 

· berto Correia Leal. 

Ho nem .Kayabi: • ~ .. você estava cansado de nós ••• 
# 1· . . Cla:i, ao : Eu pensei ••• 

·Homem Kayabi: 8ntão você t ern uma idéia pra nós, pra ensinar o que 
· acontece agora. você sabe que nós fiCa am í qo do b r an 

- .,,.,,, •. . A ., .•. - 

co agora?Nao so.no s nao s Po í, voe e que en s a.nouv e ue- 
pois quando você saiu a gente estudou corno a gente 
vai aprender, co110 a gente vai defender o povo, né? 
E agora vem só você pra resolver, pra tirar esse 
avião. esse avião não vai sair mais não,não vai me s 
mo.vai quebrar esse avião.N~o, não. c1áudio,você terr 

. " • "' A que f 1.car ·· quieto .Nao quero que voce ••• 
Cláudio: Eu tenho direito de .falar também. 
Homem I:. Não Clâudio,não tem direito não.pÔ.Você não trabalha . ~· , 

mais com a gente nao,ta. 
e : Ah, que não tem direi to o que... . 
H : você j,Í saiu.você já »pam:s;ex~ aposentou.Agora n20 ad í.arrt a que 

"A .. ,._, • . . .. . . , . ,,,_ • . 

voce ne •. o vai r-aso Lver-s eusvc aso.s com nos nao.Precisa, te:n que 
me ouvir,viu Cláudio? (Bate na mesa brabo) o que você tá fa- 

. tando , só pra gente ficar com medo de você? Depois você usa 
a nossa mulher? Então é isso aqui que nós tá Parando com vo- l 
cê,· tá. N2.o tem nada que você me r-esponda não, tá. Por isso ! 
gente tem que vir aqui co n você: o presidente da PUN1\I que tá . r~ , - ' . . ., ai 'tomendo conta. Por que que ele nao ve.n aqui pra resolver? l 
Ho je já está m~~to tarde P1;ª.r.esolver esse caso.8~e podia ter .11 · 
tirado esse av í.ao na hora. E isso que a gente precisa. Agora · ·. 
não ad i an t a mais~Prá que a gente vai entregar o avião pra 1 
FAB?Não vai não1 Avião· vai acabar aqui me smo s üe s se jeito que . 

,iw • • ,..,,., , • ' 

nao vai sair n.J.o.i>ergunta pro pessoal ai, pergunta quem vai j 
tirar esse avião daqui. Quem vai tirar?!Jinguém. Ningué:n vai ti- , 
rar esse avião daqui. vai acabar aqui preso,Você está aqui,· l 
·você está com muita conversa com agente ••• a gente cansou.vo- ! 
e~ ens~naya a gente,mas. agora •• -;.hoje.o que você está fazendo ,ll: 
la?voce 1:ªº trabalha ,rna1s .... com nos .. ~ ago:,:a quando tem um pro- I 
blema .nu i to pesadoJ..~g voce v e:n a.qui?Cade o pessoal que tra- 

1- b lh ·# ? ~ •.• uttr . . . . - - . a a com nos. Ca...1.e ... e es vem aqui pra tirar esse avia.o'.? i:;nti:..o . 
. ·. ' e 

esse avião n ão sai mais daqui n ão, Avião vai acabar agora.Não ,, 
vai mesmo,Cl~udio! 
Então ••• 
Então negativp.Por que é que você vem sozinho aqui,sÓ pra 
ouvir? 
Não, eu acho ••• 
Depois você vai .falar muito mal da gente.vai inventar que ín 
dio fala ••• 
Bscrevi mai~ de 50 •• ~ 
Tanta, tanta besteira que você fez aqui nessa área.Tanta bes 
teira que você fez. 
~u passei minha vida ••• 
·"Jue•tpassou .n í.nh a v i.d a" o quê! su quero saber quem vai tira:ç. 
o avião. 
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Eu v í.m pra cá co.n 36 e saí daqui com ·S 3 anos de idade. 
A ! • ' ;.12s voce s aoe o coronet GuJrarns, eu ia bater no r abo de l.e , 

Por ,1ue o coronel Guaranis n~o vem aqui? Sebe porque 2 g2n te 
não vai dar una boz-dun ad a e.n você?.Porque a gente conhec e rnui 
to t enpo você, tr.J.bé:!lhavô. co.n nós.~nt~o você t e.n que Jrn ouvir 
o que eu estou falando ••• 
~as você nunca percebeu que eu gosto ~uito de você? 
3ntão agora c1áudio,pergunta para o pe s so al, que taí:o cu í abe 
no e o \(uiussi está aqui,canísio está q.qui.conhecera:n primei 
ro, criaran na s~a não.eerg~nta aí que~ vai responder. 
É um problena assin de ••• 
Eu nâo tenho medo de jeito nenhum. 3u tenho ·nedo de você? Ensi-: 
nava em c Lna de nim?Qtwndo eu era garoto,eu tenho .nedo de vo-, 
cê?EU nJo tenho nada! SÓ que eu quero ver o que você deu prá · 
mim.A3ora que eu estou vendo o que você deu 2ra mi~. 
- "d • - d Nao t,2::1 s en t í, o isso. su n.:10 quero na a ••• 

Você nõ.o viu naquela época do Olynpio, que tiraram ele daqui, 
veio o Apoena, fica a! ••• ~essoal ~erdeu a briga prn eles. 
Has agora não te:n .na í.s isso n ão , Avião nZo vai mais s aí,z- da 
qui. snt'.:!o n2fo vai ter mo í.s jeito. 
A gente te n que conversar. ü·:lil e abeç a só nâo pode resolver 
isso. 
3U n'.:!o quero rie.n saber de s s cs coisas. 

A • • -' _,,._ • .• • Se voce qu1ser ••• 0eix~ os ou~ros ••• 1~0 ;oae ser assim ••• 
N - AI • ; • f p• Na.o,n:'l.o,na.o.N1ngu2:!l vai a.1~r 2ra co11v2rs~:r ,nanso,,2r.-:! Gu .•. 1.- 

. • , ,, • ,.. • - • ,., 1 b '!,, e ar mi:lnso.Ningue·n vai .r::3.lar as s in nc·o.EoJe to or e o.V.anilo so- 
zinho.E se o coronel Guaranis v em aqui eu dou U@-:1 b'ordun.-.:cla. - , , na bunda dele.Por que que ele n ao ve:n?.?orque ele te lê'l trab~ ,, , d . , ,, ,_ .l • l . Lh ando , so pra. sacanear o a n :i.o?So ,?r<l ele ganr:ar , ..•. z.n ie i.r-o , 
que ele está çanl1ando 11·3.S co s t as do Índio • ..l.:>.ra que? , . 
E isso que eu quero ••• 
31~ ve:n só ,?ra '==nga11é!r.Aquele Dr.va.lde;nar,que cr i.anç e noz-r eu , 
que geY1te .nor-r-eu tdnto 2.qui no ?:xrs_t~e.co:no que o vz~lde:12.r ,,. , 
t::i. la'?! 

e 
H 

e 
H 

e 
H 

e 

H 
e 
H 

e 
H 

,, . 
Z isso que eu ••• 

A • I ~ I A r,1as por que vcc e v e.n a.c~ui?So voce pra r(~solver?Ser.-~ que voe e 
- # """ A ,w #'t,. , tr21ballF1. com nos 1a?Ha.o,1Zoce n ao trF"tb.J.lha. voce e s t a ê:.?osent~ 

A _,,, • A , ~ .f• I - do s vocé nao tr~bç_lha maa svvoce ta. velho.Se t.cou so o coronel 
Gu.:::rênis e o outro Dr.V.?.tlde-nat= e o .1.)reside11te. , , 
••• s r.be o que e :.lss~ssor'?J .3 ~es.soc:'. que vem re,.:ire.scntanco o 
pr-e s i.derrt ej em no no do 2resident•2.zu VÍ"!l aqui pra conver s ar ••• 
3;1, no !'12 ••• - , . .8=n none :nes:1.o.3U sou as ses sor • .1.ne n ao t e-i o me sno 11-.:-bito,nu~ 

. ~ - d - c.i conviveu com voces • .:ne n ac en ten e ••• e n ao te:n n e n t e.npo 
pra vir é'..'iui. Ent2ío el-2 pediu 2ra m i.n que v í es se até aqui. 8n 
tão eu f~1.1ei:Claro,eu voa • .;;u tenllo s audz.de .:!o pes soaj , 3u 
dei i~ilhÕes de injeções c:-:.-;rui,carregu8i men í.no , , .fiz t an t a 

. } .. ,, , - d coisa ••• 011a o S ao i.no , ,21.e t~~ aa , 31 e nao 1JO' e negar. Tem o s 
do í s filhos dt2le,;:1.'1SCí:?l'd.'ll gG:neos. 311 2assei ·nui to apur o aqui 
p ar-a s2..lvé,r as du.-:is crícnç as de ,?erigo de vida •• -. 

Kuiussi ahefe Suy& - 6, a3ora fica quieto,fica quieto que a g~nte . .•.. ,., ,, 1 vai conv er-s zz- com voce. voee ta p en s an ; o que , .• , - , 
FUNAI t a tr2ballL-n:.10 b~r:1 co ,1 no s .• ~:.:o e nc;ca. 
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C- O que voe& quer 3aber ••• 
K- Não,fica quieto ••• Eu quero conversar,contar direitinho pr~ vocês 

Eu quero fazer isso. 
C- Espere aí ••• 
K- Eu tá segurando avião,tá pegando avião daqui,àe fora.FUNAI não 

gosta índio,não gosta!Ele quer ganhar dinheiro na co~ta de !ndio. 
FUNAI ti trabalhanào com índio,v~ isso Cl~udio.Voc~s jã conhecem 
todo mundo da tribo ••• FUNAI tá trabalhando bem com índio? 

C- Não, em. todo lv.gar,não.Q"a.ando tem um cielegado,co1110 o Alvaro de 
Bauru,os índios estão ~uitos satisfeitos.Porque eles estavam to 
dos virando cachaceiros e trabalhando 1~ pra fazer bdia fria. 

K- !ndio tá sofrendo muito na mão àa FUNAI.Cad! rem.~dio?Cad! coisa? 
Pessoal tá pedindo as co í.eaa pra eles ••• Diretor,cad!'?E presidenti' 
lndio tá precisando de dinheiro pra comprar as coisae pra ~le! 
O Dr.Valdemar~ um.a merda.Você vai ajudar índio,vai prá Bra3ília 
e quando conversar com o presidente,manda ele embora! 

C- Eu falo ••• 
K- Fala,eu quero ver.Eu quero ver como que voe! fala. 
C- Eu falo e falo ••• 
K- Daqui voe~ fala,lá voe~ não fala mais. 
Voz de um !ndio ao fundo- Ficam eó mentindo prá índio ••• 
C- Sabe que eu não conheço o presidente?Então eu vou ser mais amigo 

dele do que com gente que eu vivi 30 anos?Eu sou um montro,um por 
co talvez?Como é que eu posso gostar de uma pessoa que eu não - 
conheço~E não com uma pessoa com a qual convivi desde moço at~ 
velho? 

K- Mae eu quero que Dr.Valdemar ~ai logo.Eu não quero mais o Dr.Val 
demar ajudar n.6s! 

C- Eu vou falar prá ele.Olha aqui,manda uma 
eu vou falar ou não ,viu.Põe uma roupinha 

K-·Mais outra coisa,pera:!.Far.ece que eu não 
Não quero! ~i 

C- I~so n6s precisamos conversar pelo •enos.Forque vai me dar mwxtx · 
força iastante pr~ falar realmente duro com o presidente. 

K-Agora,quando presidente vem com a conversa de deixa-ou-não-deixa 
avião,eu querocônversar com o presidente.Porque nds t~ com raiva 
ie voc!.Vai em.bora!Porque FUNAI mandou ~oc~ vim ~rá cá?Frâ deixa 
ou-não-deixa avião?Prá você tirar esse avião?FUNAI mandando muito 
piloto vir com você.Não pode ••• 

C- Não rapaz,você tem que compreender que voc!e j4 fizeram o aprisio 
namente do avião.Agora tem que entregar o avião prás forças do 
Estacio. 

K- Não vai ,não. 
Muitas vozes- Não vai bão,não vai não. 
K,- FUNAI não ajuda índio.Então aviãofica aqui mesmo. 
Can!sio- Não tem nadai com miliar,:i~xt.wmxxxMaxrm:ra:xm.xlcxtax índio ~ 

índio.!ndio tá em. estado de guerra.O avião tem que acabar. 
Não tem·nada com militar. Militar~ militar.Se quiser aca 
bar com índio agora,pode acabar ••• acabar com o Xingu.se qui 
ser acabar o índio,pode acabar,porque,pode acabar só índio 
do Diauarum. não,pode acabar !ndio do Brasil inteiro.Se qui-. 
ser o brasileiro acabQr índio,pode acabar.S6 por causa do 
avião que vai acabar indio?FOde acabar! • 

Pai~- O avião não tem nada.Avião não ~ gente.Piloto já vai agora 
tranquilo. 

Canísio-Avião não vai sair daqui! 

pessoa comigo,pr~ ver se 
a:! e vai ••• 
quero avião sair daqui. 

5 - 

r 
1 
r 

! 
l 
1 

1 
i 
! 

\_ 
1- 
t 

I 



.. 

-4- 

"'1.abano-Pera! ••• aqui o caraíba não pode descer.Esse que tá aí gritan 
:g •uito comigo,grita e a minha cabeça~ muito granàe.Nds sabe ba~tan 
te voc!.Não ~ode outro cafa!ba via deeicer aqui. 
( Confuaão .Mui tas vozes) 
Homem Eaiabi-E ee o avião não sair daqui,como ~ que o dono vai fazer? 
Como~ que o dono vai fazer com n.6~? 
Cláudio- Vai pagar ••• 
llomemc Kaiabi- Ele vai lll:-.r o que? 
(Confusão-muita~ vozee) 
Homem Kaiabi- Pedia dar antes.Agora n6~ não quer nada do presidente. 1 
Cad& o presidente?Cad~ roupa que não tea,que a FUNAI deu?Eu tamb~• não: 
tem naàa,não tem barco,não tem motor.Primeiro,ele tem que re~peitar o: 
!ndio.Porque que ele mandou voc!?P0rque voe! conhece muito bem a gent~ 
por isso que ele mandou voc!iPra defender ele. 
Cláudio-Eu tõ vendo que ••• 
Homem Kaiabi-Por que não vem gente grand.e,o presidente,o coronel Xàno-.' 
ni? 
Cláudio-Posso àizer uma coisa? 
Homem. Kayabi.-Não ,depoie vo cê vai dizer uma coi!la.Avião não vai sair 
iaqui.E depois a FUNAI,o militar,não vai mais mandar avião pra vocês? 
~or que o cara passou aqui e desceu aqui? Ele não conhece a (rea,aonde 
ele vai ?Ele conhece todo lugar.Mas por que o cara vem. aqui entregar o 
avião pr~ ruSs?Nés não pedimos avião pr4 ele.Ele que deu pr~ .n&s,viu. 
Aquele dia que nós chamou avião da FUNAI,pra conversar com o coronel 
Zaboni e o coronel Guaranis,n&s ficou esperando e ele passou do outro 
lado do c~u ••• e essa gritaria na cara do índio ••• 
Cláudio- Gritar'? . 
Homem Kayabi- Ele gosta de gritar com. índio. · . , 
Sirawé Kajabi- Nós estava eep er ando pr, tirar a ro upa dele ,pra ficar 
pelado na frente de você. 
Homem Kayabi-0 Zanoni trouxe piloto ai pra levar esse avião.Depois n6s. 
chamamo s o coronel.N&s falou prá ele: "PoQe descer do avião".0 cara fi- 1 

ca s6 dentro do avião ,fica tremenoo .Aí passou r:ãdio pr;l ele: 1"POde des- L 1 
cer ão avião a:!,oos t~ esverando 1ÃÚ coronel?" ~- .I 
Cl~udio-Eu não sei de nada... · 
Siraw~- t melhor pr~ voc&,não atrapalha ••• 
Cl~~dio- Eu s6 estou fazendo o que o presidente mandou. 
Homem Kayabi- Ma~ por que não vem gente grande?Mandaraa s6 voe& aqui? 
Cláudio- 11as eu não sou gente grande? 
Sirawé- Voe@ era grande.Agora ••• 
(Confusão-muitas vozes) 
Kuius~i Suy~- FUNAI mandou voe~ amansar n&s.Prã tirar esse avião.N6s 
ouvimos falar que o coronel ijuarani vinha ontem.Xbxmã!l'.:xnli':(IXJ'.aJ:JillK 
fxzmKXml!KXlXKX~XJmK~ 
Cl~udio- Ele não veio por que ficou com medo,n~, 
Kuiussi- Ele está com medo de n6s.Ele mandou voe~ ••• 
Andr~ Kayabi- Eu tava aqui.Escuta.Eu tav~ mais aqui,bebia a sua pinga 
e você usava a minb.a mulher ••• 
Cl~udio- Não, não ••• 
Andr~- Isso que a FUNAI devia descobrir do senhor,viu?Eu 50U An~r~ 
Kayabi, meu pai, meu irmão estão a! ••• E se o senhor quiser me bater, 
pode me bater na frente àeles.O coronel Guaranis~ puxa-aaco de vocês. 
Quando eu quero falar,eu falo na cara.Eu não sou puxa-saco de ningu~m. 
E por que o coronel Guaranis não vem aqui ?Meu irmão estava 111 na FUNAI 
e trataram ele que nem cachprro .J.I eu pai ta! ,meu irmão mais criança •• • 
se eu estivesse lá com meu irmão,eu quebrava aquela FUNAI.Por que en- 



;ra esse coronel Guaranis?Pra ganhar iinileiro,pra comprar carro,viu. 
Cl&.udio- Isso 1~ n;o sei ••• · 
Andr~- For que ele não vem. aqui?Agora que nd's queremos ••• eaee avião 
não vai sair à.aqui.se vem piloto aqui nd's vai enfiar borduna no .ra bo 
tele ••• 
(todos grit~• e batem palmas) 
Kuiusai-Vamos conversar mais,Cliudio vai ficar aqui.Vai esperar ~vião 
ir embora.Avião não vai sair daqui não.Pronto acabou. 
Can!sio-Se algu~ vem,vai voltar sem cabeça.Ele poie voltar- pra cida 
ie aaxs mas~ cabeça dele fica aqui. 
Cl~udio- Essa coisa do índio ,eissa revolta,essa irritação que a gente 
tera, sabe revol ta,n~?C~s estão revol t~dos.Ele est~ achando que a FUNAI 
realmente não tem feito nada pelo índio.Mas no tempo em que n6s, eu e 
o Orlando,n&s t!aham.03 muito pouco dinheito que a FUNAI fornecia prã 
n6s.Assim mesmo,com e~se pouco dinheiro,nds sempre trouxec.os pano ~x• 
para as mulheres,colares,calças,calção,munição ••• sempre com. um presen •. : 
te do coração!Bala ••• tinha bala.Os m.~dicos tambs os assistia melhor. 

A! entra a mulher do Cuiabano Kayabi e discurs~. duramente em ~u~ l:!n 
~ua. Ao finalizar,todos batem palmas. 

Fa.í! Kayabi(traduzindo)- Então ela disse: "Voe! dizia,naquele tempo, 
que o seringueiro usava a gente, a mulher de todo mundo aí. Mas voe~ 
ensinava fazer coisR ruim com meu marido.Então~ por isso que o pesso-· 
al est, começando fazer essas coisas.Porque a gente está acabando,a 
gente vai morrer mesmo.Vamos ver se a gente luta um pouquinho prá de 
fenàer o que a gente tá perdendo: a terra.Cada vez mais t~ apertando 
e a terra está acabando." 
Cláudio- Ah, meu Deus!••• Tem gente dentro das terras de voc!s? 
Faiê- Tem gente sim. 
Cláudio- Aonde? 
Pai!- Santa Rita.E nunca foi mexido.J, mexemos muitas vezes na FUNAI 
prá retirar esse fazendeiro aí na BR-080.Fiea a 40 km do Ba.ng-Bang 
(são Felix do Xingu). 
c1,udio- Entraram outra vez? 
Kuiussi- Aqui tamb~m,lã em. cima,na aldeia nossa. 
Claúdio- O Cláudio Romero sabe disso? 
Cuiabano- Eu já falei muito prá ele,n~? 
Fai~(continumdo a traduzir o que a mulher falou)- Viu,ela falou assim 
"Ningu~m ensinou a gente aqui.Nem Olympio.No te~po que voe~ saiu,Ol~rm 
pio veio pra chefiar a gente e não deu certo.A FUNAI brigou,fez t'CT!a 
coisa aí,uma armadilha prá ele sair e saiu.Então nunca que o branco 
vem ensinar a gente aqui.Nem. o Chico,nem Olympio,nem esse Cláudio que 
tá a! (Romero),o novo diretor que ent~ou ontem e nem falou llt'1a palavra 
ainda com índio.O que ensinava mais era o senhor.Então voe! devia ver,: 
voe@ devia enxergar essa coisas:'Põxa,o pessoal fez isso porque eu 
ensinei daquele jeito ••• • "- Ela disse assim. 
Cláudio- Mas a questão ~ a seguinte, eu passei aqui a minha vida. No co 
meço da FUNAI,eu não sabia participar de um.a reunião,o que eu tenho 
feito agora.Porque eu estava aqui desde 26 anos.Agora eu estou com 67. 
Pai~(ainda trsduzindo)-Ela disse tam.b~m.: "Esse neg6cio de buscar a gen - . ...• - 
te l{ em Teles P1res ,lá no Tatuo, esse lugar a:[ .o senhor foi atrás da 
gent~ e agora está brigando com a gente, s6 por causa do avião aos oU 
tros.O avião não ~ ddi senhor.sei que ~ do seu :parente." -Ela disse as 
sim. 
01,udio- Meu ~arente1Rla fala coisa que não tem funàamento.Eu não co 

nheço o homem. •.. 
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_!!!-! um branco,~ seu parente.Voe~~ caraíba,uma coisa assim. 
Cláudio-Mas caraíba tem de todo tipo.Na minha casa não vai ninguém, 
nao tenho amigos.Sé tem lá o Tauarru e nada mais ••• 
Pai~(traduzindo)- Então ela disse: "Eu já não tenho mais parente, já 
faleceu tmwa: a~KECKX~RKX~k2g«HJ tudo, meu pai, n~u irmão também.N6s 
estamos muito tristes, revoltados com esse neg6cio àe morte.Por que o 
branco atraiu o índio? Prá ser tratado mal como um anim;;ü,um cachorro 
ai que tá doente e ninguém liga~nada pró cachorro que vai morrendo. 
Então pra que branco atraiu?" 
c1,udio-Porque naquela ocasião,o Prepori disse que o pessoal lã estava 
padecendo muito no meio de seringueiro.Que era porque os trabalhadores 
Pai!-Devia ter deixado do jeito que tava, do jeito que era.Naquele tem 
i'iõ"ê'u naõ existia e tamb~m ningu~ sabia brigàr com o branco.O br~nco 
briga diferente.t difícil brigar com o branco,n~?O índio tamb~. O 
não sa~e como~ a briga do índio. A briga do branco~ a c~neta,a escri 
tura, tal e tal e não sei o que·mais.Burocracia,jornal,a televisão, - 
~ o rádio,ess-as coisas, a briga do branco. 
Cl~udio- Sabe que em são Paulo estão morrendo v.iatenmil pessoas por 
iia? 
Fai!- Não quero saber se estã morrendo hitanco.A gente tá morrendoe tá 
ac'ãbando.O branco tem mais que o índio.E ros estamos preocupad!ssimos 
com isso a!. 
Cl~udio- Tem mais gente pobre que você.Que mora na favela ••• 
Faiê- Tem, eu sei ••• conheço.O Cláudio,eu também to revoltado com esse 
negdcio,co~ meu povo.(Bate na mesa)O senhor devia ter preparado o ín 
dio pra se defender de outra maneira.Mas você preparou o índio com a 
fantasia.Pr~ fazer aquilo,prá fazer ••• pr, matar,pr~ isso que~ uma fan 
tasia ••• 
Can!sio- E você trouxe pinea pra tomQr,Cláudio? 
Cláudio- Pinga'?Eu to com o fígado todo arre-\lentaltlo de m.al~ria ••• 
Pai!(ainda traduzindo)- Pois ~, então ela disse assim: "Você ensinou pro índio que o branco j~ comeu mui to a mulher do !ndio. E falou pro 
Cuiabano:•serineueiro j~ comeu a sua mulher,você via ele comendo e nun 
ca matou o setingueiro' .T:a:mb~m. quando a ínàia não dava pro senhor,voci 
ficava brabo, xingava a gente,xingava o marido.Quando dava pra você, 
você ag r adava todo o pesso :ai" -Ela explicou isso. 
Cláudio- Eu nunca fiz isso ••• 
Ca~.:!sio- A mulher do Cuiabano explicou isso.Ela falou isso pr, você. 
Forque,principa.lmente,você procurou mais ela.Isso ela falou: "E agora, 
você vem brigar com o meu pessoal ,meu a marido a:!11• 
Cláudio- Eu n~o venho brigar.Eu tô brigando?Eu falei alto ,eu bati com 
a borduna? 
Canísio-( traduzindo)-Ela falou: nserá que você estã esquecendo?Por que 
voe! veio pra defender avião do .homem, por que você não trouxe o dono e 

d.o avião?" - Ela falou assim. 
Cláudio- Porque ele ficou c2m medo de morrer. 
Can{sio- Cláudio, olha, vo ce j~ falou assim. pra mim.: "Você não ~ mais 
meu amigo.Voe~ dava sua mulher pra mim,agora não d~ mais.Agora você 
não ~ mais meu amigo" -Ser~ que você já esqueceu sua pal.ivra?Eu não 
esqueço sua palavra, não esqueço sua cabeça.O que voc8 f~ou,est~ tudo. 
na minha cabeça. 
Cl~udio- Não~ s6 um.a pessoa que tem direito ••• 
Can:!sio- Porque todo pe aso al, aqui tem tudo na ca beça. 
Cláudio- Eu juro por Deus que eu não falei isso. 
Canísio- Não,você já esqueceu?!ndio n~o esquece,Cláudio.!ndio não es 
quece.Por· isso que n6s queremos o presidente,o coronel Zanoni,aquele 
coronel Guaranis aqui! 
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Áuiusei- Voe~ tf velho,voc~ não lembra ae coisae,Cl~udio. 
Can!sio- Fois é, voe~ t~ velho,voc~ t4 esquecendo tudo.O que voe~ fez 
com índio,n~?Mas enquanto estou vivo,o que voce falou pra mim,o que 
eu falei pra você,eu não vou esquecer,n~: "Cara:!ba vem aqui com metra- 
1 nado ra, vai me t r al.ha r índio." 
Cláudio- Nâo,não vai fazer isso. 
Canísio- Ser~ que voe! esqueceu tuão isso Cla~dio?Aquilo que voe@ fa 
lou com índio: "Se caraf ba entrar aqui ,pode matar cara:!ba."Pode dar uma 
bordunada,:pode dar uma flechada."'? 
Cláudio- Era num contexto diferente,de um jeito de falar diferente ••• 
Kuiussi- Mas t~mbém outr~ coisa,cl,udio.QuQndo que FAB ~ avião da 

FUNAI? 11 Cl~udio- ! o que, a FAB ou a FUNAI? 
Kuiussi- 1, a FAB quer tirar avião da FUNAI.:Mas você falou 14,que o 
pessoal contava.Outro pessoal ••• nós não vamos entregar esse avião pra .1 
FAB. ·, 
Cláudio- Quem fru.ou isso foi o Folvfi. ,· 
Canísio- Se o Folva falou isso,n&s vamos tirar a roupa dele. 
Cl~udio- Eu at~ pedi pro Cláudio Romero... , 
Canisio- O Polva n~o pode falar isso na cara do !ndio.Desse jeito eu f 
vou ficar mais nervoso ainda.O Cl~udio... 1 . 
Cláudio- Eu falei pra ele não argumentar.Ele não entende de nada. i 1 
~- O neg6cio do avião da FUNAI,Cl~udio ••• aquele coronel l~,o Zanoni f · 
Fica trazendo embaixador aqui pro Xingu.Traz não sei o que,nmn sei ' 
quem.Traz uma máquina pra filmar nifo sei daonde.O cara vai se enrique 
cer com aquele negócio de filmação que vai ser feito aqui no Parque. 
Cad!? Quando o pessoal prendeu o a.vião aqui... i 
Siraw~- Cadê o troco do fiihme?Cadê que a gente não recebe?Essas coisas i 1 
~quedá raiva na gente! 
Cláudio- Quem~ que fez o filme? 
Paiê- Vai fazer ainda,não t~ fazendo ainda... 1. 
Kuiussi-Nr.io sei o nome dele... í 

1 

~- Aquele primeiro que foi fil,imado aqui.O Cuiab:.no andando !)ela.do, 1 ( 

nao deram nada pra ele ••• O Jean-Fierre... ! Í 
Cláudio- Aquele é 'um filho da :puta. ·! 1 

E!!!- Prometeram um tanto de quilo de não sei que ••• Cadt\ o pagamento !: li 

do filme? ·! 
Caníãio- Fez a gente ficar pelado... 11 
Pai~- t isso ai: esse negócio de filme a gente tá contra! \ 1 
Cláudio- Agora, o Po Lva não, deixa ele.Eu s6 falei assim:11Ele não pi- i 1' 

lota". ! , 
~- Agora,esse Polva a:!,deixa ele Can:!sio.Mas o coronel Zanoni ••• tu- l l 
do , culpa dele.No dia em que o avião foi preso aqui,ele estava vo ari- ; : 
do ••• tinha um menino passando mal aqui... 1 : 
Canísio- Quase morrendo... f : 
Pai~- A gente passou um rádio para esf'!e Zanoni.Falamos no r~dio com o 1 
avião.o 2vião tem um rádio e falamos diretamente com ele... · 
Cláudio- Isso é importante.•• 
Pai~- Eu falei : "Olha aí, o avião vai ter que vir aqui ,pra pegar o f 
doente."- R o Cláudio Romero estava aqui -"0 avião tem que passar aqui 
no Diauarum e pegar o doente que t~ :passando mal.11(ele falou) "'E eu tô 
resolvendo um problema aqui, o neg6 cio do avião que o pessoal :prendeu 
aaui n - E o zanoni falou: "Ô, faz assim.pega, pÕ e o doente fü,nt.ro do 
a~ião,leva prá FAB.E a gente vai pegar na FAB,porque o avião da FUNA! 
t~ sem combustível." -Como ~ que ele t~ voando com passageiros ,com 
mariscador,com pesquisador que vem pesquisar a terra do índios.Frá is 

1 
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so · a FID-!AI t.em gasolina pr4 reabastecer.E tem mui ta coisa prá falar, 
~ Cláudio,não pra ·voc@.Ru quero falar pra FUNAI,pro presidente,pro 
DGO,principalmente pra esse coronel Zanini. 
Clliudio- Pois ~. 
Pai@- Coronel Zano rrí tem. que cair fora. 
Canísio-Se ele vier aqui, de novo j a gente vai deixar ele pelado aí. 11 tá resp.~itando voe& porque nd's deixa vo cê vestido ,a.e roupa. i' 
Se fosse outro,nds ia deixar pelado,que nem jndio.N6s t~ respeit~nâo f 
voc&,porque a gente conhece você,Cláudio.se fosse outro,o coronel \ 
Zanoni.,o coronel Guaranis,o presidE"·nte,nds ia tirar a roupa deles:a . ! 
camisa,a calça dele,tudo ••• E, pensa que índio não tem saco?Pra isso:!{ 
tem.. O coronel Zanoni tava tremendo ••• não tem saco pr a descer do avi- l l 
ão e conversar com !ndio?Eu tenho raiva desse Zanoni. 
Cláudio- E se voc~s forem conversar com o cara,lá na casa dele? 
Kuiussi- Aí não ~ bom.. 
Siraw~- Se voe& pensa ••• quer mandar,ele s6 manda ••• 
Cl~udio- Acho que a solução ~ ess~.Não aqui,voc.ês estão dizendo que 

••• vao matar o cara. _ 
) 

Siraw~- Ninguém vai morrer aqui,ningu~m. 1 
( Confusão - mui tas voaes) ·1· 

Cláudio- Mas não ~ melho-r conversar com ele 14'? 
Sir~w~- 1~ não.Aqui ~ melhor.Aqui ~ a nossa casa. ·, 
Ca~..ísio- O índio ~ bicho pra ficar 14 alugado?Chocado como galin.~a? !Í 
Cláudio- Não~ isso rapaz!A gente não sabe se ele quer vir aqui... ! : 
C:an:!sio- ns, pra que ele tem saco pra entrar no serviço à.e :!ndio, 1 · 
no parq~e'?Me conta essa hist6ria. ! i 

Claudio- Vai ver ele est~ no lugar errado... 1 , 
Can:!sio- Vai ficar. s6 lá de gravata?Então tem que receber o :índio · 
aqui. 
Siraw~- Isso meSDto. 1 í 
Can!sio-Se só voe! fica falando ,ninguém vai acreditar ••• "Índio ~ · H 
f4cil de mandar.Levar um cigarrinho pra ele fumar ••• T4 aqui o l ·\ 
cigarro,proto.Amansa o !ndio ••••• - Não amanso.~ nada (bat_e na mesa) j·f 
Kuiussí- l1!as é você mesmo que tá flÜando Cláudio ,que tá ;:ioganà.o na ; 
convers'- .ãele... t 1 
c1,udio- Mas ele promete.se ele não cumprir,a! então vo cês fazem uaa · 1.f' 
carta pro ministro (Andreazza) dizendo a situação que t~.o ministro ! 
~ muito meu am.igo,e ele vai ser presidente da república.Ele ficou 
muito encantado com a visita,diz que vai fazer o possível ••• 
Kuiussi- Ministro veio,foi lã no Leonardo.o que que t~ acontecendo 
xú pré1 eles? 
Cláudio- Nada,_ não fez n-.da por t enquanto. 
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