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E11tt·revi sta u:srn Ol!mpilt Serra na CEDI B.01.83 

- Ollmpi~. a geAtn tiRha cm~vereada um peuea sabre eaaa 

transa da antrevist• nê,. e seria extremamer.,te imp,erta11tte ·qwe a gen .•. 

te tivesse u• depoimentm d11 seu trabalh• in-di9eniata, d·esde • t1t11tp• 

qee vac ê in;resse~ na FUNAI até o temp• ~ue vacê saiu da FUNAI • 

Mas devido i adiaAtada hera, ache q~e a gente vai ter q•e limitar 

issm ~s cois~e espec!ficaa da Xingu. E~•• de qualquer maneira; va 

cê que vai falar, então eu nãa v•~ nem mais ••• Vamos aproveitar•• 

(falas) de todo munda aqwi. A gente conhece um• •~rei de coisas, 

tem mma ;;~ie de coisas ~ue •u canheçe de sua sxperiincia na Xin 

1u; sia coisa• pÚbli~•• qu• pini•••m através daquele epiaédia desa• 

ea!da e tado maia. Quer dizer, tem ~m• série de eaisas que eu gasta- 

ria de canhecer... Eu não estive FIO pa·r~u• enquante veaê estava ad- 

•inistranda Ae. Entie tem um intervale grande a!, de 3 eu 4 •n••. 

E um• das ceisas que eu 1••~aria também~ •••• • 9mfflte pede r•dar 

aa perguntas também né. ntas tama das eoisas qus eu ·.> :-t~ri• maita 

taresse em sabe·:t ess• seu depeimentu eepeeificamente sebre essa t 

,, •. , • #e 

vanguarda dos ine!lioa func111narios ne, ttsmo w,ce en-eantrou isa• • 

itSJH isso se inscreveu cden·tr• da seu trabalha indi1e,iisia lle Xin- 

gu em relanio ~ essa c~isa da a~te-determinaçie e tudo m mais. ' 

Quer dize~, seria uma das caisas ~ue basicamente ms inter•saaria 

Eu tava converaand• cam • ••• são 3 9eraçêes de Índias desse tip•. 

Tipica~ente seria o Pienim. a relaçi• da Aruiawi, • %elaçãe de Ara 

rapi. Kmk•ti. p•ssaal maia javem. ~é. 

OliMpi• - O Sauku. e, Quarta-f'eira ••• 

Rafael - Essa prasa qum dá da vanguarda eu preferiria in 

clusiva usar essa palavra"vanguarda" em vez de neliten, • e••• is- 

so foi estabelecido na tradiçâs de par~ue • e~m• vacê usmu isso. 
, A 

Olimpie - Olha. eu ache que va~e canhe~e aquele pre~esso todm 

Meu centate com asse sistema. cem esse grupe de se~retariad• de 

orlandm. etc, fai ~ma ecisa muito chmcante prá mim. sabe 
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Parque a ,r~p• ~ue tinha uma CQnvivância muito estreita cGm Orlande. 

CGffl Claudi•. entãa na •e•aiiQ em ~ue eu ~ai prá la - na sa!da deles 

••• •11do definitiva. a·=.ef,esde:qua, ;Q,d.uda tinha se a1'aatild9 ttá mai$ tll!: 

p111. liesda 70 que ele já não friqt4en'lava lá mai •:3.G • • • desd• 71 maia 
• < > 

J9racia.am11n:-.t• - essa graps já estava muito dece11cími,ad•• nt:un estada, 

aquele par~ue. A maimria deles ja me cenhecia né, ~as cmnhecia de 

contatss sem maiores eonse111tiJê.ncias; aeredi to que eles riem ·sabiam cum 

qlie tipo de 9ente estavam lidando. E foi, depmis disse. um processe 

cle ver chill perspectiva ~e er.i ernderec:ei, alguma possibilidade de e 

les pela menes testarem as grandes •mbiçães àe ceda uM, iasa n~m 111~ 

dar de prmjeto ~ue teria a1i au d~m praj~to maior. A origem desse gr~ 

maisas negativas., as·pectss nagatives na experiência, mas~pect•• po- 

sitivos ~ue mtil 'falaria sw>"bre eles e vê se a gente debate ram powc•. E 

num debater ver se a gente lacaliza -~~µ~;,_flegativa. Um dos aspectos 

pasitives; esse de um certm encaminhament• da ~uestim dm poder ali~, 

né, da poder branco; agência brasileira ali dentra, tá um pauco divi- 

dida com esse grupm, fté. E issm comm ~mnse~uência traz um m!Aime da 

brancos ali. Quer dizer, todo a percurso dD parque., as brances qus • 

sempre ••• havia a presença de brancos, mas a turismo, a visita, trlli- 

naman)m militar e sei la 0 que; mas aperandm mesma - exceto a coisa 

do desta~amenta ma fAB • Parque comm •vência, ele se restringia a 

um mÍnimo de presenças brancas. Isso m• parece que fei muito positi- 

vo; evita um s•m número de preblemas ~ua começam desde• r•crutam•~ta 

dea~as pessoas pro indigeRismo, etc. H.á pouc~ • gente falava aqui de 

negócio de i9reja nê, a Mariana tava me dizendo qt:ie há uma professara 

~ue tá lendo BÍbli•• pintamdu as eaAecas por la, ah, a enferm•ira, 
, 

"·· 
, , - Iseo • inevitavel. Outra ~ue nio faz issm, leva revista patAe, a~ sai 

1 
l. 
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•a~••; uma serie de estrepolias ~ue nãm tiva eu e que pmssival - 

mente não aconteceria~ né. Nio sei se vmcê sa interessaria em mais 

coisas, mas o contata foi esse e aos poucos a gente foi tentand• ver 

cmm esse grup~ afinal~ue a gente pade fazer. 

José Lufe - Olimpim. mas antes, vecê acredita que asse grupo tinha 

perspectiva quer dizer, tin.ha uma cais• de realização pessoal des - 

sas ambições eu foi criada um es~uadriu doméstica? 

Ol{mpio - Acho que em termos de indiv!dues, el~• tinham seus pre- 

jetes. O ~ue me chacea foi exatamente e n!vel da frustaçãe disse. 

E o parque como era extremame~te persanalizadm nes VillasBêas, ~w•r 

dizer, na instituição,. a saÍd• desse pese•al~•~tiii~âla,- a meti ver , 

•• feehamento da um prajeta. uma (açãm) de uma série de cmisaa. Pms- 

sivelmente eles Aio tivess~a u~a elaboração da que seria, eu de que 

~rojete seria, mas acreditavam na~uilm à medida que as pesseaa tavam 

1á •. l minha impressio - eu não sei se e Aruiawi pederia intervir a! 

no pape, falar alguma ceisa nesse se~tide - mas a minha ••• m ffleu ' 

chuque c•m a e~uipe é que realmente a c•isa tava ruim, sabe, do pon- 
. 

to dm vista pessaal, de cada wm. Assim ne plana pessaal, a tutaa ta- 

va meie percdida. 

" , .- , r • Jase au1s - E ate a sua saida, Olimp1s, esse ~uadre melharou? 

Ol!mpia OlhC\ •u acredita r;iue sim, z;. Acho que hmuve um salte na m!. 

dida ••• houve uma recuperação do otimismm, pela menos. Houve um can- 

tágim, parque eu seu um otimista invarterado. Mas eu acho ~ue sabr• 

tudo ,por lealdade. sabe. Acho qua as nossas 8lianças foram censtru!- 

das com respeitm,. ce>m uma le·aldade 11ue eriil reciproca 11 3ill,. e a con- 

~iançe que issa gera. Não sã durante esse per!ods. m~s mesma a9ora, 

eu cmnfi• em cada um dess•s• cmm brigas.~ascudos e diabe-a-~uatre • 

mas a confiança irrestrit•. Da mesmo made que eu sinte. e sentia• 

: ' 
I 
I 

\ 
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~ue a emnfiança da parte deles era um fate. E era um grupa ~ue, per 

sua experiência muita especial. ema situação ~astante ~~rimsa, teve 

a mplt~nida~e •e ae alfabetizar, alguns deles né, aprender uma série 

de eaisas, nm. O ~ue eu acho importante é ~ue era uma massa critica;' 

esse aspeetm pra mim foi muito imporiante. Tadas as pressões "m par- 

~~e para determinada coisa~ esse grupa participava; eu pessa ~~ase • 

~ue dizer que era um canal de pressão, um plane geral. E~sas ceisas 

de escola por exemple,~ grwpa q~• fazia ••• inclusive cmbravaa e ~al, 

né. com a p9rs~ectiva d• ser cmnscientea desse pracessm de mudança e 

de uma série de coisas que viriam a acontecer. E ai isso, de acordm 

cem a experiincia de cada um, isso gerava. preocupaç;es e projetms pe~ 

seaia e a praocupaçãe maior, do 'Rar~ue cerna um todo. Tinha uns bmns 

debates -esse sentida; acho que com• •assa crítica, uma coisa fwftda- 

mental. Me criticavam, avaliavam, faziam iniciativas das caisas 1111J·• 

a genta tentava fazer e que nãa eram bem feitas, não aram erra~aa, 

etc. E 11> grupo funcienava também nessa sentido. 

Aryiawi - Vou falar s0bre quando teve o Ol!mptb~~or~l~, como'. ~ue 

ele chegou, coma que ••• explicar sobre esse assunto ••• 

J ' 1 ' 1' • ase y1s - O que O impie acabou de colocar era ••• como ••• do par - 

que ••• mwita coisa mudmu nesse perfodo. 

Ã • • D • 01' . . Olkt 1 ruiawi - epois que o impio saiu,/iln es 

- , Josa L~is - Antes. 

Arµiawi - A gente trabalhava com Orlando m Claudio, 
~ 

ne. Eu frequen - 

tava o posto ~esde pequene, desde a idade de oite, nove anos. Fre- 

quentava o posto pmrque eu gostava do Claudio e Orlan·dea. Depois que 

eu fiquei sabendo que s meu pai foi grande amiga·-deles. Ai eu disse: 

"Bom, meu pai era amigc deles, eu tamb~m vou ser amigo deles". Ai eu 

passei a frequentar cem eles, passei a morar no post•; passar três 

meses, quatrm ~eses, dapois ia prã aldeia passar um tempo lá com a ' 
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mãe, com os parentes, né, e ficava nisse. Até que eu fiquei ma~~ 

idoso, ai teve mais pessoas que tava lá Eom a geAte, quer dizer. co- 

migo, né. Apareceu o Mairawâ, O Meçaron, Kanikm, a mais velho é m cu- 

nhadc {Pionim). Depois eu entrei, eu fui lá também com eles. Dos 

mais antigos s eu eu e a cunhadc , depois que apareceu .a.J Msi rawê. m 

Megar~n e o KanrukÔ. Eu fui crescendo nê, e depois que eu tinha i 

dade, que eu casei, eu fui enxerga"do as ceisas ~ue eles faziam lá~ 

no Xin;u, que eles faziam com os i"àios. E eu Rão estava mais acei 

tanda as coisas que eles aplicavam RGS Índias, qu·e eles fazia~ por • 

1 , A' ,, ·d'· d i d 'd x· ' 1 a. ~ eu Ja tava comi eia e sa r e la o i~gu pra outro ~gar. 

O meu pensamente era mais fre~usntar o mrancc prá aprender o que o ' 

mrenco faz. né. "Talvez aatanhi serve" •. pmdia servir prá mim eu pros 

outros !ndisa aprender o que o braRco faz, prá mim poder ma defender 

" • "" ,V do brance e e meu pQva. La onde eu tava com os V~llas-Boas, nas• - 

prendi• nada dessas c0isas. Pra dizer a verdade, a gente tinha até' 

meda,. dos \/illas-BÔas,. né11 parque eles não deixavam a gente fazer na- 

da, né. O que eles mandar, a gente tinha que cumprir; tinha que ouvir 

o que eles dizer, e fazer o ~e eles ma~davam. Essas coisas eu já nãa 

suportava mais, inclusive eu comecei entender cam eles né, com ms 

Villas-BÔas. E assim fmi indo, eu já nio supor~ava mais ficar com eles. 

Esse tempo eu já era casado, eu não saí de lá do Xingu porque eu já~ 

ra casado, já tinha um filho. Foi o ~ue seg~rou mais ew prá não sair 

de lá do Xingu. Depois eles foram embora né~ eu já nãa tava mais a - 

guentando, eles foram embora. Chegaram num pontm que ew acho que eles 

devia ir~ devia sair de lá. A! entrou Ol!mpio, chegou lá ~om outra i- 

". de.1.a·, com outra visão dms indios. É uma coisa que~ ge~te viu a vi 

são dos Villas-BÔas e a uisão do Ol!mpio; era diferente. E começamos 

a enxergar mais como o branco devia receber a gente, porque 08 cutrms 

nãm fazia nada disso, c s ou.tros IJrancms, né. Nio tinham o menor res 

peito pelos !nem.os, eram tratados corno se fosse O· h l um ic o se vagem 
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que nãa sabia de nada. Entãm é essas coisas. foi assim. O OlÍmpia ' 

entrou 1~, começou a trabalhar, o trabalho que ele começou tava in- 

do b~; que ele ttcemeçauº n~, porque ele ficou pouco tempo. Depois 

ele foi tirado pelos Villas-BÔas. a! entrou o outrm. E tá assim a- 

gora,~ agora a gente nãa pode fazer nada porque tem mui tos indies 

que não tio vendo as coisas que tão acontecendm. Muita coisa acorre 

lá né, que não devia acontecer e ninguém fala nada. f falta de ce - 

nhecer, se eles enxergassem mais um pouco, né ••• A gente falava, r~ 

clamava sobre o trabalho das pessoas da Funai que tá ali dentro. 

Então t~ assim. No cameço eo comecei a falar, a reclamar, mas não 

adiantou nada a mitih·a .recla111açao porque era uma pessoa qr..e fazia ' 

isso. Eu era cc>nsiderado o agi tíllds r lá do Xingu, m Único agitador. 

E es funcionários da fUNAI botavam os ÍndiDS co~tra a gente; di - 

ziam q~e Índio não prestava, fiGevam lá b0tando um mmnte de coisa 

r•Jim na cabeça dos outros Índios, n;. E m.n davam matar gente, nê. 

Jas~ luís - f verdade ~ue elaboraram uma lista de feiticeiras? 

Diz que você tava na relação dos feiticeiros. 

Aruiawi - Alias, isso eu nãa sei não. Mas prá eles dizer isso, eles 

.. . ; , . ""' , 
ficavam fazendo essas coisas, ne. Ate que eu cansei, porque nao da 

; ab N ne, um 1, essma nao faz nada, O 

falar que t; acontecendo isso 

qu e adi anta eu chegar em Brasilia e ' 

e depois os outros indios, que é ma111- 

dado pelos brancos, falar diferente? Então ninguém vai acreditar. 

• d· ' d. "' ' Eles vao acre itar nos in ios que e mandados pelos caraibas que tra- 

' , - , .r. , • balhou ali no Xingu, ne. Entao e dificil. Ta uma bagunça no Xingu a- 

gora •• ~ O que~ mais importante lá prá nós, Q que devia funcionar, 

o negócio de saúde, não tá funcionando. Tá indo a Escola Paulista 1 

com dificuldade: não tem avião prá poder levar eles. prá eles vol- 

tar no dia marcadm. num chega ••• Então com essas coisas dificulta 
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as pessoas que podia estar lá sempre, que podia ir sempre lá.pra' 

ver essas coisas. Tem uma área grande lá que é completamente iso- 

- ,,,., r • , 
leda, que nao anda barco da fUN~~' naa passa nenhum medico por la, 

não passa enfermeira, não passa ninguém, prá voe; ver. E existe as 

- - , enfermagens nos postos, mas sm pra remedio, em todos ms postms. ' 

Você vai na Leonardo, nãm tem,, na Diauarum, nio tem. Os remédias 

que eles mandam é pouca. Entã~ tá danado assim. E as doenças que a 

_/.. ,. , , . 
gent~~ega la. pode· ser tratada la, mas falta remedia ••• Camo e que 

pode se tratar? Então o jeita B caminhar prá cidade, né. Muitas ' 

coisas erradas, se eu for contar tudo,vai levar muito tempo, muitas 

horas. 

~ - Eu tenho uma sequência de perguntas pra fazer ••• Eu queria ' 

saber o seguinte: quando vmcê . ea não me lembro de ter saida iesm 

, , ,. . 
naquela epoca - coma e ~ue v•c• chegou a ser nemeade, se foi uma 

coisa que você batalhou ou qua pintou de repente; coma; que foi a 

circunstância da tua nomeação prá diretor do Par~ue. 

Ol!mpio - Essa~ uma hist~ria engraçada porque eu não tinha nenhuma ••• 

isso não fazia parte das minhas preo~upa;mes eu das minhas ambições, 

coisas desse tipo. 

llJrl.g - Você e cup ava qu-e posi;ãat? 

OlÍmpis - Eu es"tava na Divisão de Pesquisa lá da FUNAI e eu já vinha 

duMa série de tentativas, né. Uma coisa que tem a ver çam indigenis - 

mo de um mmdo geral e obviamente com a fUNAI é que num determinadm ••• 

a FUNAI surge num momento duma crise muito violenta na SPI. f um lu- 

gar comum as pessoas falarem da ausência de quadros no SPI, de todo 

o prscesso de degenerecênciéil,·. de~ecrutamentm mal feita e enfim per 

falta de ~ondiçÕes, etc., mas o fato é que se fala bastante do SPI de 

1930 a 1954 com Malcher, uma coisa, um quadro muito bom e raz~ável, a 

dai em diante degringola t~dQ quando surge a FUNAI. E a fUNAl, apesar 

, . 
de ter mais dinheiro, ela tambem seguiu um processo dm recrutamente • 
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• meio atabalhoado.e a preocupaçio da gente - eu tô contando essas 

tÓrias todas - mas a preocupação nossa no inicio eu coRversava mui- 

to com• Laraia - era criar uma cóisa qualquer: um cursm, um nsg;cia 

desses, prâ formar qua~rQs prá fUNAI. E cameçam esses tais cursms de 

técnico ;,-.,,·.· l.ndigenista que -a FUNAI tumultu.mu tasitm que eu j.Í nem sei 

mais· como é que anda a:.-essas alturas. Depsis essa Divisão de Pesqui- 

sa. que tinha sida' um departamente - criaram um departamento de-nio- 

sei-quê camunitárim - entãm a preocupação a seguir ~oi ~riar um qua 
, , 

dro competente na fUNAI, que se pudesse ter antrapologos la. E ao la 

dm dissa ter projetes ••• 

( lado 2) 

••• de desenvolver algumas experiências, criar uma experiência, uma 
, 

. • . t. d atimL •. . . t exp e r a enca a nova; nova na s en 1 ~:ifle 111uscar pro ru s sa.ene a s compe en- 

tes e talt interessava sa!das para essas situações do indigenismm; a 

preocupação clara seria essa, depois dB experiência do Rondon, do Pa~ 

que, né. O Parque depe í s de 70,. na década de 70. -isso não t ava ,i:nui to 

na mira da gen_te, s~ depois da minha ida prá lá - voçê já percebia que, 

a~uilo l~ tava num impass9: a indigenismc sficial, o indigenismo, né, 

não vou fazer distinçses, ele teve um êxito muito grande,nesses seten .•.. 
ta anos de história, na sua propssta básica de não deixar que assas,i1 

nassem os indi0s, exterminassem os Índios par meios violentos e dr~s - 

ticos. Mas não tinha solução, não há soluçio: a rigmr)a gente ainda ~á 
ensaiando. Mas nio se via soluç~ pr~ evitar outros tipos de exterm!- 

nio. E em certas si tu açÕ es um impasse criada-1- ·'B qt.Je fazer com deter- 

minados grupes. Nessa época começaram a surgir, se começou a descobrir 

que havia outros Índios cqu e o SPI não es t:cimsideravil, ou porque e s In 
- a_y., - r dios nac procuravamrporque achilvam que eles nas eram 1ndi~s mesmos, t 

como os Kambiuai em Pernambuce. Xak~±abá em Minas, o caso da Bahia de 

se começar trabalhar em Barra Velha, não sei o quê ••• Tava uma preo- 
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cupaçãm nassa de desenvolver experiências que pudessem dar alterna- 

tivas prá essa gente, prá ser Índia, continuar !ndio "ª sociedade ~r~ 

sileira. Cmmo fazer isso ••• 

Pergqnta- Quem eram as seus celegas nesse departamenta 
, 

nessa epoca? 

Ol{mpio: Nessa ;peca era uma turma fraca: tinha a Delvair, Isa, A- 

P ' ••. o· l e-- B ' " ' na aixao, iana, esse pessaa ai. om, ai noa cmmeçamos nesse perio- 

do a juntar a turma; ~em estivesse disposto a tentar ••• e surgiram 

uma s~rie de experimentms dGlorosos e terríveis hCllje eu nem sei 

se compensou jogar essa turma na fogueira: Peter, e Ta~or, a Joia, a 

Iara, ••• nãe>, Terri j• foi um pmuco depois, da o~tra fornada ••• 

E ferem surginds propostas que a gente tentava empurrar e dar uma t 

certa ••• 

Bet0 - S.:i.rn, mas a circunstância cd• tua. nemeaçir,,,. 

01[mpi11 - Eu tô conta nds essa ---~5,tf~.0,. ·_· porque ela desembeca r 
i11.. Ex a. 

tamente quando nós estávamos nos primeir9s passms dessa discussão in- 

terna e dessa luta política etc, hmuve uma mlteração de quadra na FU- 

NAI, uma mudança de direção etc; foi a época que Zaru(foi prá lá~ E 

aconteceu um negÓci~ engraçado pQrque a ida de Zarurdevia ser ~ma ~a~ 

ça prá esse tipa de iniciativa, mas foi um esvaziamenta tetal. Na oca- 

siãe uma das coisas que acontecia e eu fazia muita rasistêmcia a 

Zarur - uma das neg~ciaçQeS paliticas foi me tirar dali. E cama tirar~ 

Você bota numa gaiola de tiuJra, que é o Parque Nacional do Xingu. Me 

' 1' '1 · mandaram pra a num exi 10 

~ - um dia voe~ acordou e estava lá ••• 

Ol{mpie - f. Aliás, eu tinha estada em Parto Alegre e, pmr insistênc~ 

do s!lvio,estava (roubando) as madeiras lá da 

pessoal de Ibirama, eu acabei bat~ndô em Santa Catarina e, não sei se ~ 

vaci se lembra disso, apreeRdeu nio sei qua~tos caminhies e tratmr; r 
fiz um carnaval lá cam o Sílvio e com o pessoal de Santa Catarina. 
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Quando cheguei em Brasília, • portaria tava lá me esperando. Não tem 

nada a vur com os incidentes de Santa Catarina nio, as coisas já es- 

tavam difíceis lá. 

eergunta (TÚliG?) - ~ verdade, Olimpis, que essa sua ida pro Xingu 

foi pqr interferência direta do General Ismmtth e a opção teria sida 

você ser demitido naquela altura? 

Olimpim - ~ possível.Isso foi um acerta • 

Pergunta - (Beth Travasses) - Entre os Villas-BÔas e vacê, teve el - 

gu;m administrando, no Parque? 

l r • - t • · D . d O l d '' O 1mpio - Nao. Isso em ermos burocraticos. epois a r an m, J& o - 

ficialmente, eu fui prá lá. Mas nesse interregno que vai de 71 a 75, 

por a{, u Parque passmu per várias pessoas que ficavam responsáveis. 

O Orlando era o diretor de direito, de fato a coisa funcionava cam e 

ventuais passantes por 1~; esse meninm que eu não me lembro• n•me 

saiu de lá brigada, • Sergia. 

Pergunta (Beth Travassms) - E não houve por parte dos Villas-BÕas u 

ma tentativa de fazer~ sucessor deles no Parquel A sua escelha, eles 

não tiveram nada a ver cGm isso? 

Olimpio - Tiveram. Eles participaram da negecia;ia. Prá eles, foi u- 

ma soluçãm excelente, porque eles tavam querendo sair. 

Beth - Mas eles achavam que você ia dar continuidade ao tipo de pm- 

litica que eles desenvmlviam. 

Ol!mpie - Exata. Havia uma canfiança deles em mim, eles gostavam mu~ 

to de mim. Então prá ele·s fgi uraa coisa que resclve1.:.1 o ah11caxi deles 

também. Resolveu o abacaxi em Brasília e resolveu o abacaxi do Par - 

que, com sérios preblemas porque eles j~ hBvi•m se cBmprometida com 

outras pessoas; esse Sídney que tava lá respoAdeRdo seria - chegarilll 

• dizer que ele seria o diretQr dm Parque e fizeram uma tremenda 

pilaMtragem com o menina. 

ft!.!!!.- Tendo CQnversadc, •• smbre & suB ida prm flrque, ele (oSidney) 

falmu que ele ~ue lhe betau láf que vocâ era táe bonzinha, um menine 
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pobre que est.va precisando de emprega e que dai ele lhe mandou lá 

e depois você tr&iu ele. 

' L ' Ol' . ' ""' ' · ' •• Jms• uis - impia, eu sei que vece e atim~sta, mas eu nao me recor- 

do se eu o~vi você comentar isso mas cmmm me falaram e cmma comentá- 

rio seu, ali ne inicio da tua csisa, v~cê dizia o seguinte: •s: se 
pode fazer alguma cmisa efetiva no Parq~e depois que as Vi'11ae-Bâas 

morreremH. Eu quero saber m seguinte: em ~ue, per exempla ••• p~sa. 

do lá, esse acordo mudeu. Comm você avalia isso ~ojel 

Olímpio~ Eu acho q~ isso continua de p~. Eu dizia nesaa ~peca, dis 

se mesma, e comentava sem pensar em tratar ••• cmmentava. P~rque já • 

se começava a perceber uma série de dificuldades que aquilo tinha. 

E pr~ vmc; ter uma ••• dificuldades e o plano ·de ~cçim, quer dizer, 

essa metáfora que Eduardo, com aquela ••• toda, é válida também do 

ladm branco. O pessoal vivia uma ficção. Vacê percebe isso na medida 

em ~ue Orlando, muito opmrtwnamente e com muita coragem civica - em 

71 resistia ã~uele negócio da estrada, fez um eseândals, se aproxi - 

mau das oposiç;es da ErasJl nessa oeasiim - ele, apesar disse, ja- 

mais o Parque tinha encaminhado o seu problema fundiári11. T•dos es 

dia~uisos dos fndims combuiam a autBridade; "~ poxa, tem que ••• as 

terras, nie pode fazendeirm", · e voce vi ms filmes, as coisas de ;p•- • , 

ca; esse discu?sm era am discursa constante. mas nãa tinha, na reali- 

dade , uma consequência prática. Eu tô comen·:tando issm porcque dá prá 

vaci ver cmme se criou essa grande ficçim e que redundGu em pader. 

Olha·, eu fui diretmr da Parque e eu pesam diz.er isso de cadeira e "'!!. 

cê same. Me assembreu o poder que se teve dentro, m poder que você 

detém nas: mãos das pessoas. Vec; imagina m pade-r que Claudio e Orlandm 

tinham e têm. Qualquer um que chegue vai sempre ter pmrque o sistema 

fai muito bem montada. 

Bruna - O direto.r do Parque, o chefe de posta, a figura dm &urancm é 

uma figu~a absolutamente todo-poderoso, quer dizer, as pessoas ••• 

olimpio - faz chover ••• 
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Bruna ••• tem nas mãos tadQS ms recursos básicos e fundamentais ••• 

Olímpio - E isso tá legitimadm , quer dizer, ns casa dos Villas-Bâas 

tá legitimado por tmda a nossa admiraçãa. 

José luis - Você quer dizer que o quadro então persiste? 

Ol!mpio Persiste porque eles infelizmente nã·c conseguiram sair dis- 

so. At~ um certa momenta essa coisa funcionmu; o Parque tava lá ilesa 

e vixgem. Agora, vmce tem que mudar a cabeça e eles não mudaram; a vi 

são deles é de vinte anos atrás, trinta anos ••• Essa me parece a difi 

culdade de todo o pQder que eles têm. Todas essas outras circunstân - 

cias, fatores, etc, é extremamente di~icil se encaminhar alguma solu- 

çio ali enquanto eles tiverem viv~s. 

Rafael Eu queria só fazer um. c0locaçãozinha que~ o seguinte: 

essa transa ds poder dos VillasBSas de um lado e do outro lado todo 

o sistema da etiqueta xinguana ~ue nãa permite, (ao contato pública) 

tmda e qualquer reclamação, porque reclamar é comportamenta de fei - 

ticeiro no Xin;u. A impressãm que eu tenhm; que ~eclamar quer dizer· 

criticar, como a Aru colmcau bem transparente ai. Qual seria, rapaz, 

na sua prática de trabalho, uma das avenidas? Parque eu acho que se 

vmc ê experimentou issm e fai jogado fora,quer dizer, fmi interrem- 

pido num momentm crucial, comm retomar i•sa7 Não mais ao nivel insti- 

tucional, ou seja, aa que parece a FURAI é realmente agmra um depar- 

tamento do Ministério de Terras, Qquele sonho do indigeAisma, que se 

, ~ ~ ~ 
acalentava ate certo pontm,dois ou tres anas atras, nao tem mais seu 

tida. E:ntiu a cod s a realmente é alternativa. é a coisa por via estra- 

t;gica e esmo a gente encaminhar issa. Eu t~ realmente angustiado com 

. - * , ; . 1ssa nao so em termos de uma sa1da antropologica, cerno enten,der esse 

~arato porque as caras têm prcblemas·internos incriveis a pento at~ 

de parecer que a gente não tem tempo até de se preocup~r cmm prable- 

mas extern&s; como sair dessa ••• m aperto dm sistema. o cerca das ' 

fazendas, FAB e por sutro lado tsda essa eti~ueta de damát:im, e tu- 
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do mais. 0ern base na sua experiência lá no Xingui 

n1!mpi• - Olh. Rafael, m que a gente pôde experimentar eu achg ~ue Bã 

se problema da etiqueta ainda existe, mas há um espaçefonde as_~eclam: · 

çães são passíveis; há um espaço onde elas se evidenciam, se apresen 

tam. Eu acredito at~ que a Jiqueta tenha e funciene muito mais nas 

situações rituais da que na cotidiana. 

Pergunta - ••.• 

Plimpio - l, (sumorno; suparmoa?), cDisas desse tipa .... que 
, 
e um ca- 

ra bom, pQis a hist6ria.~ um dos mecanismas do sistema ~ue vo6; diz~ 

t f ~ . •.• h' , . .•. . • an es, ortissimo •. níils a espaça pra isso. u~ e~per,iencia que eu tl..-ve ..• 

Rafael Um espaça pade cenduzir a uma acusação de feitiçaria ••• 

Olimpim - Sim, pmde, mas quanda eu digm "c•tidianan, achm que é pess{ 

vel eriar uma - talvez tenha sidm a experiência da gente uma can- 

vivêneia com as pessoas das aldeias, ete, onde você possa auvir. Vm - 

#t 

ce ouve, poucas e boas, 
,,. 

ne. 

Metq - Eu queria que vecê contQsse um pouco issa, 
\ 

.• .. 
esmo e que voce 

eu sei que é uma pergunta meio genérica e que vmcê deve ter mudada 

a~ longo 90 tempo e tal, mas eu tava querenda fazer duas perguntas: , 
uma, se vecê fei nmmeaecfde repente prá ser diretor do Parque. Cem• • 

- , • 1W issm naa estava nss seus calcul•s. supanhn que voce nas tivesse pla- 

nms, nem equipe, "em coisa nenhuma, entendeu. Entia eu queria que va- 

cê falasse um pmuca smbre issmw quer dizer, cama é que ve~ i en€&r•u 

a barra, em term~s de ir e de estruturar uma p0ssihilidade, •u v~cê 

era um cara desarticulada, que f•i la mei• assim ••• ficmu faltande 

, - pxa gente entender ~ual era D teu esp.çe de intervençao na arigea. 

' •• 1"' d" Em segundo lugar, como e que vmce ga~tava m seu tempo ~' .quer ·1Zer, 

quanta tempo ,,ao lsngei dos anos em que vmcê foi diretor; de ,tempa 

que você fei diretor la, quantas meses você passava la pmr anm e qual 

m teu rateiro. qual m teu lance anual. m que você fazia e tal? 
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Olímpio - Olha, eu tinha •• ~ Eu fui prá lá puto, né, chate8a!ssima, decee 

cionada não tanto por minha situação pessoal apenas, acho que pelo menos 

deveriam me ter cansultad~ e perguntadm alguma coisa, mas sabretudm pelms 

companheiras que ficaram exp0stcs aa fuzilamento sistemático, quer dizer 

até .••• eu ~ui nomeado prá lá em jumha e em dezembro ' 75 ·' - • •• e, ••• J• nao e- 

xistia mais ninguém em dezembre ••• em um semestre, quer dizer m neg~cie 

foi desmaronandof° que é piar, a própria pr~posta .• 

(Rafael) - O (professor Zarull) , issa é fundamental ••• 

Olímpio - Nãe, e desmoronou cmmpletamente, em dezembre ele também saiu. 

Quer dizer, fai um prmcessB, a prapesta toda fui embera. Entic tudm is - 

sa é ••• fique certm que eu fui prá lá furiosa. Agora, não me testa~a eu- 

tra alternativa e, de certa maneira, era um lugar onde você per e.usa 

de tmda essa cmisa paradigmática dm Xingu padia influenciar o indigeni~ 

m•. Era a mesma coisa de vmcê estar no exilio e peder mandar suas bombi 

nhas~ panfletos, o diaba. 

Bete - Sim, mas alguma coisa tamb~m ••• algum espaço real de trabalhe nm ' 

Xin~u representava ••• voc8 podia ter saido de lá. 

Olimpio - Nio, não, clarm, clara; ele eril uma tribuna exeelente. 

(Nikanar) - E por que que te deram o Xingu, e não uma ••• (ex!lio ) lá 

na ••• 

Pl!mpim - N~o lhes ocorreu, e achs que eles teriam receio de me soltar em 

alguma coisa assim ••• 

(José Luis} - Acho que houve intervençio do lsmarth, nâc acha, Olimpio? 

Dl!mpio - ~ pass!vel. Bom, eu sei que rui pr~ l~ e tô tent.nde me 

disciplinar dentro da sua pergunta eu já tinha um convivia com o pes- 

soal da área, com o pessoal que trabalhava lm. Já conhecia a literatura 

ali, acompanhava o Xingu co~ \.}ençãm e, na verdade o que eu fiz, f•i a- 



prender com os indims, a mesmo processa de treinam~to da antropóloga. 

Eu não tinha plano, nem prejeto, nem nunc. tive e acharia uma laucura um 

projeta pro Xingu. Cmntínuo achando. A néo ser medidas b~sicas, concretas 
~ 

que vsce tem que tomar, como o caso de terras, de levantar a qwestãa da • 

- demarcação, etc. De resto, não tinha planos e 
~ 

achava que eles~viam 

ser construidos previamente e •~bitrariamente, mas um processm mesmo de 

descobrir as sa!das que a geàte podia dar. Em meu tempo lá era um tempm 

de vagabungagem ••• mas esse papel que a gente comentava ~qui de pmder' 

absoluto etc, em certas regras xinguanas muito fortes, ligadas a essa cai 
• 

sa de prest{gio etc, quer dizer, o senhor pcdermso não trabalha, né Beta. 

Então a gente ••• eu costumava •• ~ tinha um burro brancm que· era da expedi 

ção Roncador-Xingu que ficou lá, coitada, pobre burro, isolada ~a sua espÍ 

cie; eu costumava dizer que éram~os dais traealhadores do Parque, ele e - , ,, , 
eu,Nao t1nh.mos nada pra fazer. Mas esse tempo era um tempo pra estar COE 

versando com as pessoas, as diferentes pessoas que aparecem dia~iamente t 

no pastm com problemas mis, desde um anzol a um empr~stima de nia sei o 

que, prá fazer isso e aquilo; essa coisa de ~egoeiaçio cmnstante. E quan 

de eu diga brínear, me divertir, eu realmente me diverti; me diverti se - 

bretudo com a geração mais problemática do Xingu,· que é a rapaziada de lá~ 

pessoas Íl'Tlcr{veis, ~doráveis.!/íÜ~t~ e de procurar e s t s r cmm e - 

les, gastar tempo com eles. Brincando, p.rticipandm dm que fossé poss!vel, 

fu tebal, pegar alguns (brancos}., a que liils estrepmlias ••.•. 

Bruna - • • • parque os Villas-B&as tinham deixada um. metáfora dms bra~ 

cms para os !~dias de Xingu ••• nãos~ uma sonegaçia de infmrmaçmest mas 

uma visim completamente dest~rcida dms brancas, meAtiras. fale um pou - 

quinha dms prejetos ~igadas, das idéias que surgiram ligwdas a d&Se pr~ 

blema. e uma cmis• fund.mental durante um mamente extremamente delicatMt ) 

da histária do contato ••• 



16 

f, a gente tem falado aqui, durante o papa, das classi~ica- 

ções de "indio de FABu e "!ndio de fazendeira", "Índim de P•rque11, is 

so quandm nós chegamms lá tamh~m existia há muito tempo atrás, quer di 

zer, vem de longe. E a repressio atua sobre issG: quem~ da FAB, n~, e 

esse tipo de caisa. E, fmi uma das psemcupaçÕes maiores ~uanda nás eh~ 

gamos lá, foi ver esse desajuste. Quer dizer, as pessaas,na plane da 

disc~rso, xingavam a fAB e não sei a que, mas na verdade iam. E por' 

que iam? PGr uma série de razões desde essa de uma simples curimsidada 

até a necessidade mesmo. Entãa isso fez com que a ge~te pensasse 

Bruna tá me provacandm ai e ela anda fazendo isso csm os Kuikure, 
, 

ne, 

~.zendm uma trmca de fazer um curso de,,,.um prsgrama de informa 

a; , ti' A # 

çaa pra eles do mundo bran~m. E mostrar pra eles - vmce fala da met~ 

fora dos brancas para os Índias, além dessa metáfora, ainda outra par- 

ticularmente: da nessa que era a de que ms Villas-Beas cantrmlavam os 

brancBs, o que é uma redonda mentisa. Aquele poder~ um poder pra la- 

•• , • • ,V 

da de ca tambem. E as coi~as acontecendm com as estradas, as invasoes, 

. - . a-diabe-a-quatrm. Entao nos começamos a nos preacupar eu falai 

curso em vez de projeta porque falava-se às vezes de um cursa de Soei~ 

logia dD Contate prá maçada - e realmente cameçamcs a adotar um com- 

p~rtamento de não reprimir nem descriminar ningu~m par ir à fAB, ou 

par ir à fazenda ou a raie que o parta, mas começar a conversa~ e eh~ 

, . -- . "' ~ gamas ate em situaçoes em que certas deslQcamentos coletivas pra areas 

de fazendas eu participava e legitimava e apenas trocávamos as Amti 

cias. Eufaizia: ~Isso é muito perigoso pQrque depmis eles vãe dizer que 

•• f t· d •.. f ve c e s oram atacar e me a ira1 em um e voces ai e ~ai t~r guerra, n~" 

Então vacês me digam quandm sai, quando chega e tal". E foi uma expe 

riência excelente, interessante. 

Bruna - E isso ainda~ uma coisa muito viva no Xingu, da ~poca dm Ollm 

pía. Os projetas daquele tempa ainda existem na cabeça das pesseas: • 

filme, o video-tape, e material de leitura que a gente, naquela ~pmca, 
.1 

! 
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costumava preparar, sabre a fUNAI, dinheiro, prod~ção, a cidade, li 
ne. 

E uma coisa que prá eles~ fundamental são as reivindicações eásicas, 

saber (de} branc•• aprender S9bre a caraiba, aprender ••• artesanal que 

é mais urgente ainda. Mas e os projetms que você tinha baladm naquela 

época? Havia dois tipos de projetes: de um lade havia toda uma esté 

ria que vinha dos Villas-BÔas, quer dizer, reforçar os rituais; de 

outr• lado era a antrGpologia au smciologia do cantata, a antropmlegia 

do branco pro indio, essas coisas. A que pantB chegou a elabcraçio dessas 

id~ias7 porque nio deu prá concretizar nada, n; ••• 

Olimpie {, foi uma pena. Quem sabe, ns futuro 
, 

liil.l .• alguém faça. Mas 

essa ce í s a de· ~.L. era t,Jma preocupaçãll com os rituais 

uma festa constante e nós estávamos prmcurando estar atentas, es 

tar comparecendo a ela, e estar fazendo a estruturá da parque. Porque 

a gente dispunha de p•ssibilidades de apoio, fazenda issa cuncretizar, 

ir cencretamente ••• 

Fita II leb ·l 

- ••• e essa tranpolinagem tsda. A gente chamava G.L. porque 

era "Prmjeto Gente Linda~, festa ••• 

Jpsé Luis - E essa verma vece cmnseguiu da Serviçe Nacional d~ Teatro~ 

nê? 

Olimpia Ah, eu me virava. Eu censegui c•nveRcer a Serviço NacimAal d• 

Teatra ••• com ajuda d0 meu csmpadre ali, era e mais puro teatr• ~we e 

les paderiam ajudar no Brasil. Tem um cara lá, msit• legal, e Orlando 

Miranda, que me deu apeia. A gente catava dinheira cnde era poss!vel, 

pr; atender a essas praocupaçâes que sãm preacupaçÕes muito s~rias essas 

cmisas dos rituais deles. E, nãe só a coisa de Alta Xingu, su dessa á - 

reada uluri, mas também a pess&al de baixo: as festas das Kayabi, Kren 

-akere. ~--Kouve . uma experiência muito interessante c•m Zelite, 

j& quandm eu tava saind&, pmrque eu disse: nolha Zelitu, se vccê far 
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fszer alguma csisa nm ~arque, vamGs fazer ne norte. Nãu existem sé 

as estrelas de cá, vecê tem que olhar as estrelas de la também; es 

caras fazem ceisas lindissimas, e tal11• E•p~rramas Zmlite lá para 

~ Diauarum e fQi Ótimo, fez lá aquelas tomadas da turma dos K•Y•- 

bi. E iasa na Xingu, dentro d~ sistema da mercado simb•lie•, se~ , 

s•jetm das câmaras~ algo sensacional, prestigia .•• 

Rafael - ... como vGcê transava essas contradições intertri- 

bais , vamas dizer assim; inter-etárias, que eu acho interessaste 

tamb~m, ~ o preblema das cantradiç3es da grupa, de idades e, par 

exemplQ, Pf~SSl!ISS monolingues e bili ng•Ü e s , bi cul t ur aã s ] cerno • A.tt, 

par exemple, que sic pontos naturbis ~e c0ntradiç5es entre os uru - 

pa5 tribais, por exempl•• entre• nerte e o sul, entre .s gerações 

e entre essas duas faces ds aculturaçio. Eo ti muito interessado e§ e 

pecificamente na traAsa ds Yawalapiti e Kamayurá, par ex•mple. Na 

transa Yawalapiti-Kamayurái'ctue eu acha crucial ••• 

Ol!mp~• Olha Rafael, a turma tava pr•v•canda • eutro lada da 
n 

m•eda, ~ue falasse mais da ••• d• mund• branca pr~ eles. E as i- 
~ 

se sentid•, é que a familiaridade messa gente cem as equipes de ci 

nema, de TV, de diabe-a-quatra, ~ imensa, cem• é com o gravadar;_ 

es~i, gravaderziAhe que tá desseminade lá de tQda jeite. E apenas 

aquela turma nãa detém ••• vacê nãe 
• A , 

vai cemprar uma camera que e ea- 

, . ,.., , , ,., ""' 
r1ssima; na• da pra vender um calar e ter uma Camera. nae sei• 

que. Entãe uma das idéias que a gente teve fmi de começar a desmis- 

tificar eáse tipa de coisa e. basicamente isso, fazer cem que eles 

prépries fizessem a etnragrafia d•s brances: saissem.. Qu_~r ver ~•• 

,.~.ada? W•i la. fil••· -~·Z· Cwer •izer •• vidae-t•p• •i••• tefl\ 

s•s• fMnçãe. Ou quer gravar a festa, vai, grava ••• al~m de eutres 
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pradutis que pmderiam ser levad•s daqui prá lá. Agera, e que v•cê 

tá perguntande a{ não sei se ••• mas uma experiência que nós tive - 

mes lá e buscávamos desenvslver a tgdm preçe, era fazer c~m que e~ 
1 

assumissem a identidade gen;rica »fndie", em term•s nacionais. Ess~ 

coisa de t•d• mund• dizer: "Seu de Xingu" etc, ~ um m•d•, que a 

gente viu •ntem, de caracterizar entãm uma identidade lá daquela: 

rea. mas iss• significa, e . signi fic•u até pela m enes • 75, uma pr•- 

funda alienação da que ac•ntecia c•m • Brasil indi..-na. Ninguém 

mais tinha infermação doa autres indims, do que que acmntece cam' 

as ••• camn'é que eles se camp•rtam, comm é que eles vivem ••• se 

se dá assistência, etc. Nes cemeçamas a tentar jogar esse tipm de 

pralalemil, né, e fazer a pessaal ter contata cem •utr,as si tu açiies; 

entra a transa da futebol, tedas os artifÍcias p•ss!v~is, de ir·:~ 

reuniões, tava havenda umas assembl~ias d• CIMI, e• CIMI reúne, r~ 

unia, per exemple, ms Kayabi. Enti• eu mandava uma delegaçãa Kayaai 

p•rque lá havia uma perçãe de (imprepérias)1 uma parçie de cmisas 

sadias. E iam varas seus parentes e transar prajetes de cem• estat 

em cantat• cam essa gente, carne encaminhar uma selução pré issa, d~ 

guiar a caisa; n• casa Kaya~i há filhes separadas de pais, uma 

c•nfusãa da peste. Entie usávames tedas essas coisas e, pensande 1 

em minar muita dm faccianalisma, per essa necessidade de selidari~ 

dade ante uma catástrsfe bem maiar e am~liar essa seli~dariedade, 

iguais que ( estavam situaçãe?), muite pior. 

Eryna - ••• reuniãa •••••••• cHic•. não nos deixaram ficar mais de 

24 heras~~g~fl!amente dis~iplinada, manipulada e t•d• • ritual ' 

d• futeaml também tava uma cmisa tataimente cercada e manipulada. 

OlÍmpi• - Isse ~ uma pena, parque esvazia muita. Mas eu acha que 

mesma assim deve fi~ar alguma coisa; é, mas esvazia. Era essa ex- 

periência, per outr• lada, tinha sentida na medida - Bruna falande 
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a{ de (csntraller?), que eles prÓ~rios ~edessem negeciar esse tipo 

de estaria; futebal, eles irem lá camandar, armar sua trap"'olina!em 

e ii gente apenas tinh. •s meias que estavam 1i cHspasi-ção dissm ••• 

, r ) (Ze Luis? - Olimpia, dentre da que a Rafael perguntau, • voce a- 

cha que o diretor dn Parque, devida a• esquema traçadm lá de p•der, 

e·le está ilcima das canflitos étnicms, par exempla? Ele é um indivÍ. 
, , 

due que e pader dele esta alem? 

Olime_i• - De certa msda. Passa p!!r ai. Ni(ã é is-olild• nem em cima, 

de meda algum. Tá permeahda tada essa cenfusã9. E realmente o pra- 

blema é di ficil 1~, ext·rem&1mente di ficil. Eu falei dessas coislilS 

pnrq~e havia uma preacupaçãa na ampliaçi• dessa salidariedade e da 

cansciência da sua situaçi• e•• seu futurm passível, ou das pessi- 

veis futurms daquela área. Eu tava me lembrandm de uma mutra cais~ 

A 

que vece prevmcou, 
,,, 

ne • • • 

(Beta) - .... 
OJ.ímpi• Nesse aspecta de disseminar infmrmaçãe, a gente estava 

p emsan da em certms instrumentas que pudessem, equiilizar a acessa à 

inf~rmaçi•• D qu~ anularia muita coisa, muita cenflitm tipa gera 

çim, etc. Uma das razmes prá se apelar prá V.T. é exatamente isse , 

estaria, de cert0 madm, acessivel atado munde: velhas e menines. 

S · r .•• f - l" · eria passivel vece azer a narraçae nas inguas, se quieesse, e~- 

mentfrios, et~; isse ia pegar fuge, em termas de equ.lizar • acesso 

à informação sabre• branca e os diferentes mecanmsmas do pmder, de 

cmme se defender. 

Essa questia também passa pel• peder que• past• tem 

••• tem manipuiada de uma maneira incrível haje em dia - • cantro- 

ledas mens, quem tem an••l. quem nia tem anzel, nê. Par exemple• 

heje em dia uma das grandes reclamaçães é que s~ as Yawalapiti tem 

anzel, e assim mesme nem tmdos as Yawalapiti, sé alguns deles ••• 
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Quer dizer, cemo você transava essa coisa da distribuiçim das bens, 

cmm• se inscreve a venda da artesanato a!, esses baratos? 

Nikanar - É, diante diss• assim. carne; que você dividia• seu tem 

p• lá dentr•, sabe, sede sé na Le•nard•; hoje, atualmente fica mai~ 

n• PIV n;, tá fugind•. Cem• que é essa divisãs assim, prá manuten- 

çãa. Cerna que vacê jagava ~em a expectativa de cada lccalidade7 

Olimpio - Olha Nikanar, ache qu~ eu nãe me lemmr•, par~ue essas~·' 

• #'o ,. d . . d t t f ' t ..i l 11!..tSmO sa~ vece nam mu a 1sse e repene; a gene e1 man en~• aque e1Qi~ 

tema, etc. Mas um dada que veim da inici• deste pape, um pape im - 

portante, era• da beldade, sa~e? Ni• havia nenhuma descanfiança, 

nenhuma suspeita, de que vecê es.tivesse fazende mais pré esse la .•• 

do, menes prá aquele lad•. T•d• mundG. tinha todas as in~ormaçâes. 

Eu aeha que iss• ~ra fundamental • ledes tinham uma id~ia que a 

gente tava ••• A gente falava cam Mairawê, digam•s, __ e ele 

precisava de certa ceisa e se a gente tinha. ia, se nia tinha, 

nãa ia. E ele sabia que nãa tinha. pele menos a certeza. Nie sei 

se; issa que v•cê queria samer. Mae alguns desequmlibri•s de vez 

em quand• ~ inevitável, dentrm d.que!a cwnfu~~• t•d•. 

aeth Travasses P•r que que eles diz•m- ~ue tinha mais fartura? 

Tinha mais dinheiro? Mais ver~a pre Parque? 

, ~ 
A1•r•, ai vace ~h•g•u ••• Parque• que esse hemem a~ 

ranjeu de dinheirQ pra Par~ue. Olha: da LBA~ da (Uniie ••• ?) ••• 

Quer dizer,• que acentece agera, dificilmente acenteaeria naquele 

~ue agera é um instrument• de pressãe pelitica. de se camprar li - 

deranças, e tal. aa passa que ••• 

~ - E• dinheir• que se tinha, a verba de Par~ue, era gastada 

tsdinha, ia até• fim, aca~ava. ~rranjava eutra ••• 
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prep.rand•, (nio) , prá ter uma situaçãa razeâvel. Par~ue esse tipo 

de est;ria que~ um mecanismo desgraçada de manipul~çim; essa cai- 

sa teda de muniçi•, anzal, veces t•d•s canhecem de semra. Niss• 

teria que estar asseguradm um nivel m!nime de prestaçâe de servi 

ças nesse sentide, e aeastecer nesse sentida, prá que as pesseas ••• 

Perque ir numa fazenda prá buscar uma panela, no raio-que-a-parta, 

é uma miu-de-obra. Os sujeitas tem mais• que fazer. Tem muita fe~ 

ta, muitm campramiss• palitice, ritual, etc; ; um s•friment•. En- 

tãa é evidente que se vaci tem isso mantid•, é certa que pel• menes 

meta-de do prmblema está razeavelmen te encaminhada prá uma soluçãa. 

E~• rest• m também uma desmistificação nesse sentide: ninguém mar- 

re, nem vira nicho, nem fica fei•, nem se tr.nsforma em feiticeira. 

Se vai a uma fazenda, deu vontade (came). Quer dizer, eu me campa~ 

tava nesse sentida, de jamais descriminar eu reprimir quem quer que 

fassm per tamar suas iniciativas. Padia ser uma iniciativa parra- 

lauca, quer dizer, inteiramente nê, mas vamms sentar e cmnversar. 

E uma das caisas interessantes que eu natei de efeitas desse tipa 

de estéria foi um garet• Kamayure, que já havia saida de Parque 1 

há muito tempe prá ser saldada da fAB iá em Xavantina, ele~ii!tar 

nu Parque, bater papa, eu e ele, sa-re as preblemas, 
, 

cama e que 

tava a familia dele,J--que ele queria fazer. Ele queria se preparar 

para um cencursa de Segunde sei-lá-e-que, Cabe, au Segundo Sargento. 

O cara. de repente ••• Algu~m deve ter dita pr~ ele: "Tem um cara lÍ 

que a gente cenversa, bate pape". E; um menina inteligente, incr! 

vel. 

Pergunt~ - E• paste? ••• 

Ol!mpi11 - Peís é, Bete tava me perguntanda • que eu fazia lá ••• 

... E~ isso, estar dispenivel e de não recriminá-!• p•rque ele m~t 
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xmu a coisa pr~ ir ser smldad9 da FAB. Pa~ce imperta. N~s t~nhamas 

um ••• eles têm laças cem a familia e n~s temas uma responsabilidade 

cem eles, ainda que ele fesse pra Parl.menta Naci•nal ••• 

(Jasé Luis) - Entãm, quand• eu escuta naticias da Xingu mu me a- 

paver• muito: "Caiu o restaurante, m campm de futeaml dá até prá t 

caçar e essas coísas, trágicas, tadas. Entia, pr~ mim me desestre- 

tura muita, parque ••• pela infmrmaçio que eu tinha, era da impor- 

tância de pesta, justamente, par~ a~camunidades. Entim, e que v•cê 

acha heje, em termos de perspectiva de uma administraçia smbre es- 

se negócio chamada p•sta?, 

Olímpia Olha Z~, isso~ uma agência de calanialista camm qualque~ 

outra, não é? Ele deixa de ser na medida em que ele viabiliza a-~ 

tmn•mia das pesssas ali, das grupes etc; que ele sirva de instru - 

msnto prá iss•. Entãa uma das pre•€upaçees nessas era manter aque 

la estrutura, na medida de passivei, pa~~ue ela é fundamental, di- 

gamas, pre pessaal de saúde, prá uma série d• coisas. E as idéias 
mund• 

~ue se tinha dentr• dmsse pr•grama de infarmar sasre •fbrance, etc. 

Precisa ter• minimm de cmndiçãm prá viabilizar certas ceisas. E~ 

tinha um senha, que nãm cmnsegui fazer, uma leucura, mas que v•cê 

sabem que possivelmente a §ente osnseguiria, que era levar• Ha- 

berta ~arlas lá, tá entendende? Tode munda adora• Aeberta Carlss, 
, , 

vames fazér um shew de R•berto Carles la, ne. la ser um tremen~• 

barata, né. Entãa v•cê precisa ter uma infra-estrutura minima ali 

prá via~ilizar as aspiraç;es de tida munda, das grupas. das pess•as;- 

etc. E serv±ç•s másic•s fundamentais. Então, a gente prscurava maE 

ter aquela peteca de algum medo. e exatamente• que v•cê estava f~' 

landa de fartura e que eles estavam lange disse, parque Pasca, que 

é desse tempm lá e cenvivia dentrm dos ••• Bruna, e tal, a gente t~ 

va mantande uma estrutura. LJe transparte, de camunicaçã•, da pas- 

ta. Quer dizer, essa est•ria que a gente falava de pesseas, mas da 
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grup••• de vecê ter um par~ue ali nãe prestar assistência ae Jari- 

na parque es Txüe::arramâe, uma : :ac:çã(l) Txucarramãe, ln:igeu cem • 

Parque; não quis se mudar par causa da estrada, nia ;7 Que~ tjizer, 

es {ndies tim quase adaptar~ administraçio ~ranca au a adminis 

traçãs branca tem ••• sabe. Entã• vamos tentar betar um peste lá • 
e ouvir as caras: "Per~ue que vacês fincaram e pé a~ui"? E ai fi- 

oam putos. e nãD seis quê; cemeça • role da terra. Mas a idéia 1 

de ••• a funçim desse pmste'é isso. nê; tarnar passive! àquela ge~ 
• 1111 ,, • ,,,, # • ' 

te infermaça• pra servir pra dentrm e pra fera. Um mecan1sma pede 

s~r pesitive m Útil na medida em ~ae ele se eriente pela autane- 

mia daqui!•, das pessaas, nã~ reprima, nie ~? E penha .quela tra- 

lha a serviç• da pessealc Se tem marco, é prá viajar; se v•~• tem 
"'"' d d •. 'A ... ~.lsa, e~~-~• a mun s viaJar, ne. b~rca aa transa, rapaz, que 

era uma leucura. Tinha umas festas lá ••• 

••• nãa tinha recurses prá 

atender, eu nãa tinha. Jificilmehte vac~ Vili ter as cmnd.içÕes ide- 

ais, a gente pmdia chegar pert& delas. E se veem t~.nsferma aquil• 

num lugar de zepu Laa , de repressâ• ·a teds munda que aparece ali, 

meu Deus ••• 

Beth Travasses: E a FUNAI c•m• ~ue tratava esse negecia ~e cmnse- 

guir dinheir• fera, achava mtim•··· 
01.impi!, - Não enchia• saco, - n ae , Eu já levava as caisas prentas; 

às vezes eram canvênies, que tinham que ser assin•d•s·e eu falava; 

"Este~ um Cmnvenie, assine aqui". .. .~ 
B.!U.h._- Nie, de canseguir dinheire, de LBA:jil FUNAI d~ficultava ba~ 

tante. o dinheirada LBA 9 da fUNABEM uma vez eles dem•raram um 

mms prá saltar. Eles alegav.m uma s;rie de caisas e quase nunea 

s~ltavam, pmr~ue tinha um prazs prá entregar, né, e eles ficavam 



àMerrand•, a fUNAI da Brasilia, ~ue • dinheira nâe vinha p•rque se 

v•cê nãe gasta, vecê devalve prá fU~AI. Entãm essa ••• já n• fim d• 

78, aquele c•rre-c•rre, e tinha que ter um tempa prâ camprar, na•- 

casiia eram dais ai, eram deis ~i pr~ gastar. E a FUNAI teria que, se 

quisesse a licitaçãe~ v•cê .. tem. ~ae~entregar a carta, uma ceisa extr~ 
, ,. 

mamente buracratica. Vece entrega, tem que esperar respasta da c•r- 

reie ••• E quem fazia iss• aqui era eu. Eu fiz par telefans. Parecia . 
mágica, as caras na FUl\!AI me disseram: nveêê nia vai conseguir". - Eles 

me deram quinze dias, e sé saltaram• dinheir• quinza dias da praz• 

de entrega. Então era assim, • dinheira ~ue Olimpi• c•nseguiu prá 1 

comprar as ceisas ••• 

Olimpio 
• I # # 

lssa era parque eu J• estava , tambem, senda pasta pra 

escantei•. 

Resa - 

filímpie 

M.s essa grilna teda fei • que -- _ :J,er-eu., •. -. 
.. 

- e, pede ter gerada •lha-grands ••• Mjj ajhi, uma c•isa in- 

teressante n• Parque, que eu gostaria de fala~, n~. Fazer uma cer 

til justiça à miF1ha fiilmilía, pmrque m i nh a familia foi quem mais s• - 

freu tude isse, n~, perque arbitrariamente eles se envolveram nas 

minhas andanças, criaram seus cmrnpramissos afetiv9s e de repente 

perderam e convivio com •s amigms, s~m ningu~m lhes dar satisfaçãa 

eu explicaçies maisres. Eu tê faland• disss, parque a turma tá brin 

canda, falanda da ceisa da pesta. Tanta quanda eu tava sazinh•, • 

meu campartamente era de bagunça, de tentar ••• às vezes até inven 

tar laucuras camm • neg•cia d• bume• branc•, batiam na chuva quan 

da ch•via d~mais • gastar de feguets ••• 

Resa - A enc•menda de foguetes cada vez crescia mais ••• 
r , , , • 

Olimpi• --Mas• que e engraçad• e que •s grup•s la ne Xingu, as pes- 

soas, aquele sistema, nunca cenviveu com uma instituição cem• a fa- 

milia brasileira, sabe? Parque vecê tem• destacament• da fAB, ••• 

- I ~ nas fazendas; eles nao tinham centat•, observad• c•mm e que e que 1 

. 
i 
1 

l 
_j 
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essa gente ~unci•na. Eu ach• que isso ~3i interessant!ssim•, sa~~. 

Oe menines nãe padiam ficar lá• an• inteira, mas perdiam dais, três 

mesas de .ula ••• Aquela instit~içâo ~uncimnanda, eu ath• ~ue era in 

ter~ssant!ssima pr; eles; uma experi;ncia neva, angraçada ••• E al - 

.. "' . , - . ~uns companheir0s, que tameem t~veram la eventualmente, tambem esti- 

veram com suas fam!lias; • peclreir•, que teve 1á cama mulhmr ••• 

.!!!!_~ ••• 

des sapes um peuc•. depois entra as visitantes 1~ ~• Xin9u; cem• é 

~ue vacê tratmu a ~dministraçês c•m esse lance, tent•u al;~ma (erde 

nar}, restringir, tinha algum~ influ;nciã sabre isse, cama exa7 

01:impi• - Olha, quanda ~u cheguei, uma das coisas nermais era u - 

ma agenda de visi t.is de diplematas, na seca. Ai biiixava aquele avii•, 

e tal. Issa fez parte de tade a esquema, inclusive de defesa d• Par- 

que, de um meda pesitiva, em certa mqment•. de envelver as elites, 

de cempremeter as elites com aquil•• etc. l9so funci•neu p•sitiva 

mente nesse aspect•. Mas nessa épeca. a coisa já era um negeci• mais 

da interessem~ fUNAI, de tentar dirimir aquela im~resaãa de inicie 

dms an•s 70, campanha dQ Gen•cidis em tada a Eurepa e tal, nê. Havia 

uma preacupa~ãa da FUNAI de encaminhar essa gente e tal, pr~ gerar~ 

ma (imagem} prá fera de que tav a tude eem, que esse pais ,·-• uma mar.! 

vilha, que as ~ares Silbem cuidar das papuliÇ•es indigenas, aquela 

csisa. à medida que eu fui me intrasand• nu Parque. - f•i um pr•ce~ 
, 

Ili! eu fui cameçilnd• a 

ne~ociar as restriç9es, a pedir, dis~utir; ~m alguns casos a fazer 

grassuras, eu cheguei a fa~er. Chegmu uma vez uma uma, equipe d• 

Washingten Pest, sei l~ a q.1e, eu mandei em~~r •• AÍ a smbaix.da se 

queixou e ta1. Desse jernalismo ••• Natienal Ge•graphic, nim sei• 

que ••• E isse snera ~quel. estrutura, tem~ tempa da gente. umas~ 

rie de coisas que pertuma, enquanta vecê tinha uma série cle eutras 

tarefas ímp•rtantissimas prá se fazer. Às vezes .t~ e pess•al eh~- 
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giivíil a cri ticilr, 
, 

ne, que as jarnalistas eram &iinidms, Mas na verdad• 

n;a. Ia também gente de imprensa e ,ra hem tratada, a gente discutia 

coisas, encaminhava uma série de ceisas; mas dentre dessa perspectiv~ 

pal!tica. No mais a gente vinha, e era uma negeciaçãs cetidiana e a 

cada passe vecê tinha que estar atente• pedir pelm amer de Deus a 

às vezes nãe tinha jeito, tinha que engalir sapemesme. De chegar• 

presidente da Shell ••• • arquiduque da Áustria e ~ram essas coisas 

ilssim ••• 

Nikanar - Dia que agmra est&o até colegiais inda passar férias lá, 

perque é sá pedir pru presidente da FUNAI ••• 

Olimpie - Mas nãm chegames, silbe Bet•, a um acardo definitiv•, isse 

eram negociaçiíes mesme. Mas tivemes grandes mament•s. Umil das nossas •.• 

uma das ceisas que mais levavam a essa frequência, era a divulgaçie 

da agenda de festas. Nes c•meçamas a bl•quear issa, n•s cemeçam•s a 

escender essa agenda e em 77 au 78, nós já est~v-~as com esses ritua~ 

acsntecenda, sem ninguém de f•ra. Quer dizer, quem tava lá fazenda a 

sua pesquisa, tava. Mas nie ÍQ mais essa parafernália. 

Resa - Outra ceisa, na épeca ds Cláudia e da Orlande, eles eram• - 

brigadas a encenar festas e rituais e que mudeu na safda de Orland• 

e na entrada de Olímpia, que eles nio feram mais •brigadas a fazer• 

, , 
Ze Luis Nio mais f'c r am , c u •••. é aquela caisa r.d• exatice, vec; me!. 

me fai quem me fal•u sabre isso. Durante a sua administraçim, ce~se- 

,uiu-se diminuir uastante, terminar cem esse tip• de trabalh• que •s 

indies tinham, •u cem• fic•a? 

D1Ímpie - ê . di fiei!, viu zé, vecê avaliar. E a que é interessante , 

• que eu ache mais interessante, feram certas situaçees que se criau 

prá discutir isse, sabe, discutir nás lá, indies, sabe, -sse tipe de 

estéria. 
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zé Luis Entis a sua apiniã.. sunre a exp•rtaçã• do artesa~at• • 

n• Xingu ••• 

QJ.Imei• fuma epiniia, em principio, faverâvel, sabe, em prin- 

cipim.faverável. E a gente já vinha discutindo issa, j~ vinha cem ' 

" , r . 
esse· pr•blema, enqu&nte eu estava la. Nes discutiamss, ma lem~r• de 

.- cem 
ter discutida iss• cem Seeger, at~ 'r'""uma cerrespmndência da gente 

... sabretucle essa turma de Diauarum, ~ia é. Tumm uma questão de equi, 

r . ••. . , . , 
limrie. Perque vece tem, alem de pmsta,n• sul da Parque; alem de p•s 

A · autr~... , ,. , 
te vece tem ,;.:. ageRcias mais praximas, ne. La n• casa de Diauarum, 

apé-sar · da Bang-Bang, mas andilvil-se meie em briga com aqu LLe , 
,, 

ne; 

nas fazendas, ande eles nie tinham grandes ceisas a c~nsegu~r. Quer 

dizer, fmra daquele esquema, que alternativa restava pr• suje.ite? 

Entãm nás cmmeçamas a discutir c•m• encaminhar esse ••• e com uma p~~ 

pulação ~ue tem itens de cansum• muit• mai•res que as de leanarde, 

né. Quer dizer, vace centrmlar essa c•isa ••• betin., sapate ••• uma 

camplica;ã• terrivel. Uma gente ,que trabalneu em seringa!, que tinha 

armazém fernecenda cmisas de seringa!, e me repente fica numa depen~ 

ã;neia tatal e absoluta. o~ v•cê providencia, ou ale nia vai ter cal 

ça, caiaisa. A gente ia discutinda issm numa das formas que se pensa- 

va: • menes desruptivo seria usar a c•isa da artesanata, saida de a~ 

tesanate. Agara, de um mada c~ntrolads, assess•rad•, etc, prá eles ' 

nie serem lesadas p~la fUNAI em hip•tese alguma. E assess•radas nas 

suas cempras1 n;. Eu tenhe, algumas vezas, enc0ntrada pessaas d• Xin 

gu qu~ têm ide a Br.silia fazer esse tipa de cemérci•, e~ ~avia, que 

uma campra em Brasilia é dez vezes mais cara da que aqui em Sãe Paulo. 

Sâa Paul• tem essa vantagem. Vacê cam dez mil cruzeires em Brasília 

..., 4,.> ,, ••• 

na• campra uma caçarola daquala, uma panela, naa e Aqui vece pode ' 

camprar direta nas fábricas, nas farneced•res a preçms muita mais ••• 

multiplicar esse dinheirinho que eles venham a canseguir. E já esti- 

V9 com eles decepcionadissimas, parque nãe censeguiram camprar nada. 
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O sujeit• j; vem de lá cem sua listinha, nãa dá pr~ camprar um terço 

daquila. 

Bll! - Mairawê tá tentande conversar cem• pess•al, cem pele menes 

algumas das pesseas, prá ver se censegue fazer uma lista cam • dinh~, 

, ~ - r• de artesanat• e ele vem pra Saa Paula e faz as cempras. Entae ele 
, 

faz• serviçm que eu fazia la na funai, de cmmpras. 

Em principio, eu seu faverâvel. E ache que uma das ferma~ 

Beta andou me pravacanda cem uma pergunta nesse sentid•, • Raf~ 

el - uma da s fsrmiil s· de quebrar esse si stem il, vai ser quan da essa ' 

turma pader ter autanamia pras bens manufaturadas. Ter independência/ 

alternativas pr~ issa. Nãa sei cama se encaminhar ••• camas prajetas 

de lei, nê ••• Parque existe a Artindia, entãa empurra aqúil•, né. 

Eu desconfis que deva estar um inferne• c~ntr•le de trilnsparte 

• pr~pris transperte já é um mei• de • • • 
, "' . .. . e um negacie serie .••• E 

, ,. 
me lembro, falilnde dessils caisas das proprias ideias deles, 

,. 
ne , as 

prsjetes, etc, um nÚmer0 de c~isas incriveis ••• É, heuve uma 

pressão desse tipe, ~ue tá ligada~ esse prmblema ~e satisfa;ãe se~ 
sas necessidades. E a prapmsta era tentar~essa caisa que eles já 

tunham feit• anteriermente. E eu t•pei, vamas fazer, e tal. E n•s 

, , .. "' .. . ~ campravames pre prapr1Q Parque, ne, em pequena quantidade. Alias, 

heuve uma vez, heuve algu~m que fai vender ne Bang-Bang; arr~mamas 

um caminha• e tal e f•m•s vender. Venderam milha, sei-lá• que • 

Discutimes depeis em ~ima de lucre disse, e cmisa e tal, mas ai 

, . , . """ , 
tambem eu Ja tava inda emhsra, nam deu pra gente ver• que f.zer. 

Vecê chegeu a registrar alguma coisa ••• ? 

Olimpia - Alguma csisa, Bete, alguma caisa. 

Beta 
,A • _ , . ~iencias 

Em termas de dscumentar, na• sa de registrar,.,...-- •• us pes - 
I' • ,. , , 

s0al. Psrque parece elirnpis, alias, e quase certa . . . de alia- 

das, de amig•s ••• fermanda uma visãm pesitiva de pracessm• a serem 
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implantadas na área. Entãe, a que medida, dentre dessa canjunt• de~ 

tividades lá de uma ferma mais ••• entãe pintou• lance assim de que 

precisévamos decumentar a experiência? 

Olimeim - Não pint•u, nãa • Nâ a pint•u p•rque a experiência ••• 

Hmje. gente tá fazend• uma ava•~açãp· •• pr•cesse qwe se iniciau. mas 

ele nã• pintny nim se instala~. As ceisas de saúde, par exempl•••• 

~-~ - Fsi c•rtade quase na raiz. ; iss•? 

Olimpi• - E, eu achm que sim. Pr~ vmcc ter uma iséia, quanda eu ful 

prá lá em 75, c•m essa m~-vantade natural, e cam ••• a partir d• m•- 

mente que eu nãe tinha alternativa e me canvenci de estar par ali • 
e de cemeçar a aprencler cam • pessaal, issm levou tempe, n~. sé em' 

77 é que a gente cemeçau a vislumbrar alguma coisa. Em 7B já se tevà 

. , . ..,, , r . 
uma ideia melhar. A rigar, algumas seluçees que nas padiamos encami- 

nhar, n•s nie sequer cemeçamns , sequer cameçamss. Tivemes alg~mas 

experiências, c•m• essa do fernandãe, eles tavam avalianda tuda is- 

sa, né, quanda explodiu tud•. 

zé Luis - Olimpia, quande • interventar interrempeu • seu temp• lá 

na Xingu, ache que vecê fez uma miss&s, que acho que tenha side a 

caisa eu que várias ve~es participei desse neg•cia mais im - 

p•rtante faia rádi•. 

O!Ímpie A sim, fei, par a ceisa estar na pasta. Nie é meu temp•. 

~uer dizer, a fato que a gente tá peeacupade eam a ampliaçãa da se - 

lidariedade, cnm infarmaçÜes etc, e rádim era aberta a t•d•s prá fa- 

lar cem quem quisesse. Quer dizer, es indias padiam falar cem qual- 
~ 

~uer grupo daqui da ~rasil ~ue quisesse falar, cem amigas, enfim. • 

prá dentre, prá fera, ande quisesse. O harBríe de r~dia era franqui- 

ada demacraticamente a tedo mundm. E era uma c•isa realmente intere~ 

sante. 

, f 
Ze Luis Eu gastaria de avaliar. parque a maiaria das pessaas ' 

chega e per~unta assim: "Mas v~cê, quantas vezes é que estevm n• 
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Xingu~? Eu diga: "Olha, eu c•nheço tada mundm daqui e de r~dim. 

p:1111rque pensando bem , se mentau um a rede •.•.• se fillava ne r111clim cem' 

ms quatr• p•stes ••• 

Olimpia Uma falha que a gente teve e tava encaminhande uma sa~ 

luçie, era ter esse rádio na Esc•la Paulista. A gentm tava pl•ne 

janda betar e rádio lá nm Baruzzi, qum é prti fecha,.r a cadeia de um.: 

vez. 

zé Lu!s Inclusive• seguinte, a maçada, inteligentissima, cen 

•• - •. A, • # ' •• seguia, nas seus rad1ms cmmuns, pegar frequencia d~ radia,;, enta• 

tadas as aldeias muviami'rádie, uma cmisa espetacular, rapaz. Ouvia·. 

tuda, sabia tude que tava acantecenda cam Sie Paula ••• 

Ol!mpi• l, esse rádis era impmrtantissima; ~ fundamental, 
, 
e se-, 

gurança. E mutra caisa tamb~m nesse sentida 
,I A, 

lem~rand• pra v•ce~ 

nia me ~erguntarem outras c•~sas uma caísa que me preecu~ava 

tamb~m, me preecupau muite, fei • respeit• a cada pessaa e a resp•n~ 

sabili dilde cda gente cem as individues. l sse eu tê fala nd• psrque me, 

causmu espécie uma quantidade de individuas xinguanes d•adas, dis - 

tribuidas per a{ afera, parentes, etc? ~ue as pess•as vinham conve~ 

sar cmmiga: "Vaai cmnhece fulan•1 Sabe ende t~ Ri• sei e que". E ti~ 

vemes uma briga cmm a O. Cariri prá resgatar• Suyá. Meu Daus de 

,,, • .; • # "' Ceu. o., mena ne s Suya que :levaram pro Ria e bctt.ram la prli ser es 

c•teira, nãm sei m q1:.1e. O tia deles, brava, mas bravm de um jeita •.•. ; •. 

E essas cmisas faram pintanda 
, 

n e , as pesseas reclamande, etc. E nes~ 
:- 

se precess•, alguns puder.m. rever seus pareintes. E hauve • caso d e 
,. • , - I' , •. 

velta? ne, d~ Yanukula. E e um8 reclama;ae terrivel, perque e muita 

gente ••• vecê tem parentes né Aru, aquela menina que tá na Ria, a 

yacu tá. 
~- - Eu tenh• autra sabrinho qua fai e que nunca mais ••• 

Olimpiu - Outras que nintuém tem netfcia. 

R•sa . ·jacu tá tá de volta, né'? 
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Aru - , ,. " . , . ; 
Yacuta ta la na X1ngu. Ja ease outr• sebr1nh• meu. que e i~ 

mãa da Kamanin, nio sei ende tá. 

• • • Perque eu ache • seguinte, essa experiência fei uma 

experiência que, aus peuces, apesar de ter sid• cartada lag• ne ce 

meça ••• essas caisas que vacê faln~ prá mim foram muita impmrtantes 

prá situar a dimensim da fada, aende é que a fada pegou a planta. 

. , , . 
Quer mizer, e ai que eu ache importante a gente recantar isse e dar 

urna melhorada, mais alga; entendenda que issa acentece num lugar si~ 

aelicamente impottantfssim•, inclusive num periado, depsis da qual,a 

FUNAI assumiu sua plenitude. ~s vezes nãe cantrariamente, cama mui- 

ta gente ••• at~ a gente mesma acaba f&landa algumas vezes, que • FU-· 

NAI ~ria assumida a seu desvie, parque a fUNAI assumiu su. plenitu- 

de, ela acab•1.1 executando a sua vac:açi•, a v111c.çã'.:, priÍ qual ela f•i 

criada. Aquils lá é prá, realmente, sup•rtar exp~riencias quir: fav•r~ 

çam as fermas de cantrele direte. 

zé Luis Ag•ra, tudo isse teve um preça muita grande, m~ Olfm- 

pia; a pesssal tinha• preça deles, mas teve um preç• muita grande. 

Nessa experiência, Olimpi• teve uma barra muitg pes.da; Rui, Suzana, 

a Resa que, ceitada, enfrentou aqui as feras da FUNAI ••• Fai uma ba~ 

ril muita pesildii • 

••• Na cmntext• da pr•prie velume de Xingu, quer dizer, ten 

t.r pensar depeis desse per!ade, n• s~ntid~ p•r exemple ••• quer di- 

zer, esse pr•eesse ••• numa alternativa indigena. Wuer dizer, prá 

aquele sistema xinguane. Eu imagine que. leng• praze •s praàlemas 

s~rios. internas ••• mas de indigenizaçã• de pader em niveis que ha- 

je tá vedads realmente. Vecl.d• nãa circunstancialmmnte, vedada estr~ 

tegicamente. 

Olimpia t. vames ver g que psde acentecer par ai. Tad.s essas 

peripécias sãm pmss!veis na medida em ~ue vecê tem um quadra de pes- 

soas, cama Bruna tilva camentand• ali, que temam essa carne um prejete 

de vida; uma equipe que • realmente tave interessada ali em ~atar' 
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pra ~uemrar, inviabilizar essas ideias, etc, e sem um limite de bur~ 

cracia au c•isa parecida; nem cem a capacidade de aliciar eutras, e~ 

mm~ a casa d• ( ••• a!. Se m•bilizava tada uma rede de c•lab•raderes, 

etc, prá que certas caisas fesse~ pQss!veis. Talvez, c•m um pauc• 

mais de tempm, a gente tivesse cemetida alguns erres, alguns equiv•- 

r , d .u • cos, pessivelmente ate que centun entes. rias em pracesse, seria enc~ 

minhads e explicitada cam mais nitidez. Eu sinte que• que me dá al- 

guma saudade disse aí é nã~ ter perce~ido essa coisa; certos memen - 

tas que eu t«va esperande e nãa se cenfigurarill'II',. Mas• que mu acha .!ri\ 

p•rtante ~ essa ~ri•sa equipe ai, d• pess•al nãa-indigena que traba- 

, ! "' • " •. Lh ava la; um. gen t,.ranati.ca p•r aquile. E havia cal • .baradmres que e.E_ 

meç.vam, se integravam niss•, nãa diretamente ligadas .e Parque, mas 

na pr~pria fUNAI. Quer dizer,• apeie a gente falava há pmuc• de 

r&dia- • apeia que• rádie central de ~rasilia dava prá gente era a 

; 

apmia da m•a vontade des cale~as da FUNAI que traealhavam la e que~ 

chavam uma alegria falar cenesc•. 

Até a fAB ••• 

Ql.impia A FAB; um capitulo à parte. Uma das ceisas mais curie 

sas que acunteceram cemig• feia fAB. Eu tive uma bri,a vi•lenta c•m 

a FAB n• Xingue censeg~•s super.r. Nms chegames a encaminhar - ~ 

um das mamentas que eu gostaria de ter vista acantecer encami 

nhar a saida da FAB da Parque. E• Cemande aqui tava plenamente c•n- 

venci da de que i ss11 deveria ser fei. ta. 

Rasa - Majar H~lis de Lima. ele cantinua ai, 
, 

n e , 

Olimpio Um Brigadeir•, Pavan, tivemas altas canferincias e tal, 

a prapasita de um. briga. Sur!iu um incidente e eu me manifestei 

millcriadam ente, quemrei tadas as etiqu.etas e fai um pau. Mas a pra- 

pasit• dissa, houve um encantr• cmm cendiçêes de se cenversar, etc, 

e lamentavelmente, 
1' ,. ••• • , 

carne era de saida da gente la, na• fei passive! 



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

34 

cencreti~ar isse, que já tava na mi• praticamente. feram suspens•s 

•s treinamentes militares, essas ceisas tadas; um acercl• ~as parte~, 

e• Britadeira já tava cenv•ncide a desativar• dest.camenta. E, cem• 

uma celaberaçim extra, eenquantm n;• desativava-., se saltasse-um 
1 

suj sita cem um papagaia ai, eril prese. Qualquer uma peninha, uma p·a- 
, . 

nelinha, • meleque sefria. Era pra evitar um desvia pre 1,da da la. 

Mas• impertante ·mesme era a sa!da daquile, ~ue daria •p•rtunídade, 

aas KamayuráJdo territ•rim_, deles, al;m de reequilimrar muita ceisa 

ali dentre. Me parece qu seria fuRdamental prá um rearranje, até ~a 

distribuiçãe de al-eias ali, nê, da situaçia de alguns. e iss• la- 

mentavelmente nãa deu. Mas ach• que é uma caiss que deve veltar a 

qualquer mementa, mas nãa sei. Pare~e que a FUNAI, ao c•ntrária, ~á 

astreitande as coisas cem A fAB; falam n• Guarani ir prá 1á, o que 

vai ser uma peste •. Q.uer dizer, vâlit ficar bem servidas de aviãm ..•• 

Fim 


