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A P R E S E N T A Ç Ã O

O presente trabalho destinava-se, inicialmen
te, a ser apresentado durante o SIMPÕSIO SOBRE AS VIOLAÇLÍES AOS
DIREITOS DOS ARTISTAS, promovido no Rio de Janeiro, de 21 a

23

de maio, pela ASA - Associação dos Atores em Dublagem, Cinema,Rá
dio, Televisão, Propaganda e Imprensa, para o qual tivemos

a

honra de ser convidado. Entretanto, a falta de recursos por

PªE

te desta Fundação, impediu nossa participação no conclave,

que

teve por finalidade reunir especialistas e interessados em Direi
to., do Autor e na administração e defesa desses direi tos

para

que, em debate organizado, realizassem exposições sobre temas re
lacionados com as lesões sofridas pelos direitos dos artistas
provocadas pelas diversas modalidades abusivas de exploração
discos, filmes e vídeo-fitas (exibições, transmissões e

de

retran~

missões não autorizadas e não remuneradas, pirataria, reproduções
fraudulentas de video-fi tas, comereiali zação ilegal dentro e

fo

ra do País), em busca de soluções que superem esses problemas.
A finalidade do SIMPÓSIO SOBRE AS

VIOLA

ÇÕES AOS DIREITOS DOS ARTISTAS foi a de ampliar a campanha de di
vul1ação e fortalecimento do direito intelectual dos artistas
que vem sendo promovida pela FLAIE - Federação Latinoamericana
de Artistas Intérpretes e Executantes, com o apoio da UNESCO,re~
liz~ndo jornadas de estudo que contribuam para a forrnaçijo de

e~

peGialistas no ramo do Direito Autoral que concerne aos artistas.
Dada a impossibilidade de participarmos do
SIMPÓSIO e tendo em vista que a Portaria n9 907/N completou
no
dia 18 de maio seu primeiro ano de vigência, decidimos concluir
este trabalho, para que fiquem assinalados os resultados da apl!
cação, por parte da Fundação Nacional do Indio, da portaria que
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regulamentou a cobrança de direitos autorais e conexos
comunidades indígenas brasileiras.

devidos as

Na oportunidade, desejamos agradecer aos di
rigentes desta Fundação o apoio que temos recebido para a

exec~

ção desta importante missão, notadamente no que diz respeito

ao

nosso aperfeiçoamento neste novo e importante campo do direito 1 ,
que e o direito do autor. Tanto assim, que tivemos oportunidade
de participar, de 16 a 26 de abril Último, do Curso Especializado
de Formação sobre Direito de Autor e Direitos Conexos, promovido
pela Organización Mundial de la Propriedad Intelectual (Suiça)
Conselho Nacional de Direito Autoral (Brasil} e Sociedad Suiza p~
ralos Derechos de los Autores en Obras Musicales (Suiça) e

do

qual participaram autoralistas da Suiça, Argentina, Guatemala, Pa
raguai, Colombia, Chile, México, Uruguai, Nicarágua, Bolívia, Sut
ça, El Salvador e especialistas brasileiros do Rio de Janeiro,são
Paulo, Minas Gerais e Brasília.
A participação no referido curso nos

deu

oportunidade de aprimorar os conhecimentos no campo do Direito A~
toral e dos Direitos Conexos, bem como de trocar idéias e

exp~

riências com autoralistas de diversos palses do mundo, o que
permitirá aperfeiçoar as atividades no campo do Direito
Indígena no âmbito desta Fundação.
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I -

INTRODUÇÃO

t indiscutível que o índio brasileiro é um criador artístico, sendo sua obra suscetível de proteção autoral. E

como

criador artístico, o Índio talvez seja o mais espoliado em

seus

dirPitos autoral e conexos de todos os brasileiros.
Segundo a Lei n9 6001 de 19 de dezembro de 1973,

que

regula a situaç~o jurídica dos índios brasileiros, de acordo com
o pnrágrafo

Único do seu l\.rtiqo 19 "aos

índios e às

comunidades

indígenas se estende a proteção das leis do País, nos mesmos ter
mos em que se aplicam aos demais brasileiros, resguardados

os

usos, costumes e tradições indígenas, bem como as condições pec~
liares reconhecidas nesta Lei

".

Claro está, portanto, que a Lei

n9 5.988 de 14 de dezembro de 1973, que regula os direitos nacio
nal, aplica-se também ao indígena brasileiro.
Apesar da clareza da Lei, tal dispositivo, até maio de
1984 não era respeitado por aqueles a quem cabe, de acordo

com

a mesma Lei n9 6001/73 - o Estatuto do !ndio - a condição de

tu

tora, a Fundação Nacional do 1ndio, que tem a seu encargé, entre
outras coisas, adotar providências visando a proteção dos
tos e interesses dos Índios e das comunidades indígenas,

que isso for necessário ou conveniente, inclusive nos

direi
sempre

assuntos

referentes aos direitos autorais e conexos.
Observando-se a legislação vigente, observa-se que
mesma deve ser interpretada como o veículo que propicia aos

a
ín

.

dios e comunidades indígenas o exercício pleno dos seus direitos
como sujeitos. Por outro lado, a tutela legal ampara o Índio p~
ra ver respeitados sua vida privada e o exercício do direito de
viver a plenitude de expressão da sua personalidade. Em
vista
disso, conclui-se que exibir a imagem do índio é uma forma de d~
vassar a sua intimidade, visto que a imagem se relaciona com
o
direito a privacidade e o sentimento de afeição. Ademais, a ut~
lizaç~o da i~agem do Índio sem pr~via autorizaç~o das sociedades

5
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e indivíduos indígenas com assistência do órgão tutelar, consti
tui um ilícito penal. Finalmente, deve-se reconhecer que o
dio, como autor, é legítimo detentor da titularidade dos

ín
direi

tos autorais advindos de sua produção cultural.

II

- HISTÓRICO

Nunca, na história do Brasil, um grupo étnico

teve

seus direitos autorais e conexos tão violados como os indígenas
brasileiros. Durante décadas, sua imagem, suas músicas,
produções artísticas, etc. foram exibidos no Brasil e no

suas
mundo

sem que os mesmos autorizassem sua utilização, e muito menos re
cebendo a justa remuneração a que fazem jús.
Com o advento do cinema e da fotografia, a imagem

do

índio brasileiro passou a ser violada para mostrar ao Brasil

e

ao mundo o primitivo habitante desta terra como um ser exótico
e selvagemr fazendo enorme sucesso devido ao seu"primitivismo~
Dezenas de filmes - em sua maioria documentários - fo
ram produzidos focalizando o indígena brasileiro, obtendo suce~
soem todo o mundo. Para a realização desses documentários,
mu~to contribuíram os sertanistas, encarregados da atração

em
dos

grupos tribais ainda isolados ou arredios, que desconhecendo

a

legislação existente à época e que resguardava o direito de ima
gem e direitos autorais e conexos, ávidos de publicidade em tor
no do trabalho humanístico que realizavam, concordavam plename~
te na documentação de suas atividades junto aos grupos • iDdÍg~
nas.

documentação
Nio resta dfivida que este trabalho de
rendeu valiosos frutos para a política indigenista desenvolvida
pelo governo brasileiro a partir da criação do Serviço de Prot~
ção aos Índios e as atividades desenvolvidas por aquele que co~
sideramos o maior indigenista e humanista que este País já teve:

e
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o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon cujo lema "Morrer se
preciso for, matar nunca" até hoje é seguido por todos aqueles
que se dedicam a maravilhosa tarefa de lidar com o índio

brasi

leira. Sertanistas brasileiros passaram a ter renome internacio
nal como o saudoso Francisco Meirelles e os irmãos Villas Boas,
estes Últimos indicados, inclusive, para o Prêmio Nobel da Paz.
E foi graças a este renome e prestígio internacional,

obtido

graças a divulgação de seus nomes e da cultura indígena

bras!_

leira, que foram criados os Parques Indígena do Aripuanã e

do

Xingu.
Nos Últimos 20 anos, período em que o Brasil viveu um
período de regime autoritário, caracterizado pelo desrespeito
aos direitos legais, a violação dos direitos autoral e

conexos

do indígena brasileiro recrudesceu de maneira espantosa,

sem

que qualquer voz pudesse se levantar contra esse fato.
Durante o regime de exceção

pelo qual passou o

País

nas duas últimas décadas, teve início, no Exterior, uma

camp~

nha ~ontra o etnocídio que vinha sendo praticado contra

certos

grupos indígenas brasileiros, fato que preocupou profundamente
os responsáveis pela política de comunicação social do governo.
E a fórmula encontrada para enfrentar tal campanha anti-genocida foi a de abrir as portas das áreas indígenas a todos os
culos de comunicação - imprensa, cinema, televisões, etc. - de§
de qm., mostrassem uma imagem através da qual o Brasil estaria
protegendo efetivamente seus primitivos habitantes,

prestando-

lhes toda a assistência possível e garantindo seus territórios
tribais.
Como consequência dessa política de comunicaçã~
s2
cial do governo central, dezenas de filmes destinados ao cinema
e televisão passaram a ser produzidos com a utilização dos
dios, sem que os mesmos fossem consultados sobre se autorizavam
a realização dessas fimagens, e sem tão pouco receber qualquer
remuneração pela utilização de suas imagens. Somente entre 1971
e 1981 a Fundação Nacional do Índio expediu 50 (cinquenta) auto
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rizações para ingresso em áreas indígenas visando o desenvolvimento de atividades de comunicação social, que resultaram

em

inúmeros trabalhos pelo qual o índio não recebeu um centavo

se

quer.
O primeiro passo visando a resguardar o direito

auto

rale direitos conexos foi dado durante o VII Congresso Indigenista Interamericano, realizado em Brasília de 7 a 11 de agosto
de 1982, do qual tivemos oportunidade de participar na qualidade de Assessor da Delegação Brasileira, com a aprovação de

uma

Recomendação que levou o n9 12, a qual estabelece;
"l. Que qualquer atividade com vistas e
elaboração de material cultural (cinema,
literatura oral, música, gravações,e te.)
devem ser realizadas somente com a

com

pleta cooperação e autorização dos indí
nas;
2. Que qualquer material assim reunido
ou elaborado seja submetido à avaliação
crítica dos indígenas, a fim de assegurar uma apresentação fiel de sua

cultu

ra e evitar a formação de estereótipos
ou outros erros do passado, na

descri

ção da cultura e da pessoa do Índio".
A Recomendação não estabelecia, lamentavelmente, o p~
gamento de direito autoral devido ao índio, mas determinou

que

o mesmo fosse ouvido e desse autorização para a fixação~de

sua

imagem, gravação de suas músicas, etc.
O primeiro passo, efetivo, visando a resguardar o d!
reito autoral e os direitos conexos do indígena brasileiro foi
dado em 1979 pelo Desembargador Milton Sebastião Barbosa.

Mais

conscientizados de seus direitos, os Índios xinguanos se rebel~
ram contra a Rede Tupi de Televisão (hoje já não existente) que
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gravou no Parque Nacional do Xingue apresentou em rede nacional
de televisão a novela "Aritana", o que originou um processo

da

Procuradoria Jurídica da FUNAI que recebeu o número 2154/79 e no
qual o Desembargador Milton Sebastião Barbosa foi chamado
dar seu parecer. Em seu trabalho de 11 laudas o ilustre

para
j urí.s ta

após examinar e comentar detidamente o problema sugeriu, estuqo~
para , a "adoção de normas regulamentares e objetivas que

visem

a disciplinar a utilização dos direitos de autor e conexos
possam assistir, de futuro, aos índios e suas comunidades,
como para a defesa e resguardo da integridade e genuinidade

que
bem
do

seu patrimônio cultural".
De nada adiantou a sugestão do renomado jurista e espe
cialista no campo dos direitos autoral e conexos. Até 1983
tL1ha sido feito no sentido de resguardar este sagrado

nada

direi to

do índio.

Somente em setembro de 1983 o caso foi retomado

pela

FUNAI que promoveu o I Encontro de Direitos Autorais Indígenas ,
tendo desta vez como convidados, entre outros, especialistas

do

Conselho Nacional de Direito Autoral, como a Dra.Maria Salete de
Carvalho Nastari e o jurista Hildebrando Pontes Neto.
Durante o encontro várias recomendações foram

feitas

pelo Conselheiro do CNDA, Hildebrando Pontes Neto visando a

g~

rantir ao indígena brasileiro os direitos autorais e conexos aos
quais, os indígenas tinham direito. Mas o assunto novamente caiu
no esquecimento.
Em fevereiro de 1984, inspirados nos ensinamentos

de

ho.nens como o Francisco Meirelles, PossidÔnio Cavalcanti Bastos,
Gilberto Pinto Figueiredo Costa, José do Carmo Santana

ê

tantos

outros que dedicaram suas vidas na defesa dos direitos inalien~
veis do indígena brasileiro, decidimos assumir a bandeira desta
causa e passamos a estudar em profundidade a legislação referen
te ao direito de autor, direitos conexos e direito da personali
dade, bem como as sugestões apresentadas pelo Desembargador Mil
ton Sebastião Barbosa e pelo Conselheiro Hildebrando Pontes Neto,
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o que resultou
sileiro

no primeiro

o direito

sua produção

documento

de receber

artística

assegurando

uma remuneração

e intelectual,

ao indígena

br~

pela utilização

de

bem como pela utilização

de sua imagem.
Cabe aqui destacar
ramos defender
regimes

a liberdade

democráticos,

até 15 fotografias
tes trabalhos

que na elaboração

de informação,

jornalísticos

reitos devidos à comunidade
Procurou-se,
tores cinematográficos

brasileiros,

na Resolução

submetida

com

caso

es

com outras

e~

os

di

prestigiar

exigindo

Concine

n9

84,

da realização

os

prod~

o cumprimento

das

de 19 de março

de

de produções

cinema

que recebeu

o n9 907/N e foi assinada

do Conselho

teve como relator o Conselheiro
n9 57/84, aprovada

sentou a seguinte

Nacional

Hildebrando

de Direito Autoral
Pontes Neto, que

em 26 de setembro

de 1984,

Sem

dúvida alguma

907/N,

de 18.05.84

conquista

na
apr~

autoral

de que a Portaria
- FUNAI,

n9

constitui una

e um avanço, que no curso

tempo servirá

para consolidar

o

do

direito

do índio brasileiro".

Desejamos lembrar, entretanto, que se trata apenas
do Presidente

ser revogada.
numa Resolução
Comissão
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e

emenda:
11

uma Portaria

p~

da FUNAI em 18 de maio de 1984, posteriormente,foi

à apreciação

Deliberação

os

no Brasil.

Tal Portaria,
lo Presidente

porém,

a FUNAI cobrará

também, na Portaria,

estrangeiras

em todos

indígena.

1982, que regula as condições
tográficas

de filmagem,

o trabalho,

proc~

jornalísticos

forem comercializados

presas que não a que realizou

normas contidas

existente

não taxando os trabalhos

ou cinco minutos

da Portaria

Nacional

se transforme,

momento

de
pode

de imediato

de Direito Autoral,

e que

a

de rever a Lei n9 5.988 de 14.12.73, estabeleça
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garantias visando ao pagamento
ao indlgena brasileiro.

III - A PORTARIA N9 907/N

dos direi tos de autor e conexos

E SUA APLICAÇÃO

Tão logo foi assinada e divulgada
de 18 de maio de 1984, passou-se

a Portaria

907/N

a sua aplicação efetiva.

A

partir daquele momento os índios, através de suas lideranças
tribais, passaram a ser ouvidos sobre se permitiam ou não
realização

de qualquer

artística

e a~

receber para

a

trabalho de documentação

diovisual em suas aldeias e quanto desejavam

a

re, :li aaçâo dessas atividades.
De junho a dezembro do ano passado, já em plena v~
gência da Portaria 907/N-FUNAI, foram recolhidos a titulo
de
direi tos de autor a importância
lhÕes, seiscentos

de CR$ 60 .612.000

e doze mil cruzeiros)e

co meses deste ano, já

foram recolhidos

só nos primeiros
CR$ 38.118.500

e oi to milhões, cento e dezoito mil e quinhentos
neficiando quatro comunidades

indígenas,

(noventa e oito milhões,

trinta mil e quinhentos

cruzeiros) , arrecadados
da Portaria

Por outro lado, vãrios processos
tramitação

na Procuradoria

Jurídica

dio visando a obter o pagamento
álbuns de fotografias,

cin-

(trinta

cruzeiros)

o que representa.

total de CR$ 98. 730.500

autnral no primeiro ano de vigência

(sessenta mi

be
um

setecentos

e

como df.r e L to
n9 907/N-·FUNAI.

se encontram

da Fundação Nacional

em
do I~

de direitos autorais por filme,,

cartões postais,

fotografias,

s l.í-de s

etc., recolhidos nas áreas indígenas antes da Portaria nv 90 7 /N
-FUNAI entrar em vigÔr, mas que ainda hoje são utilizados,ense
jando, assim, a cobrança dos direitos devidos aos indígenas fo
calizados.
A Portaria n9 907/N-FUNAI foi apenas o primeiro
passo para garantir o direito autoral e direitos conexos ao in
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digena brasileiro. Com o passar do tempo ela, certamente, deverá
ser aperfeiçoada. Mas o principal já foi conseguido: daqui

para

a frente, o que é bom para o chamado "c í.v.í.Lí zado" terá de

ser

Útil também para as populações indígenas. Os tempos são outros
quem quiser "faturarII em cima de imagem do índio, vai ter

que

pagar o que está estabelecido em Lei e na Portaria n9 907/N-FUNAI.
Corno qualquer outro cidadão, o índio tem agora seus direitos

au

torais resguardados.

IV - PROBLEMAS

O problema dos direitos autoral e conexos devidos
aos indígenas brasileiros é um caso bastante complexo e "sui-gener s "; Isto
í

porque, existem outras formas de indenizar o

pelo uso de sua imagem, como, por exemplo, no caso da

'índio

produçâo

de um documentário produzido em certa área indígena visando

a

conscientizar a opinião pública e as autoridades constituídas pa
ra a criação de urna reserva destinada ã comunidade focalizada.

Neste caso, somos de opini~o que a divulgaç5o do filme em si
se constitui numa forma de remuneração à comunidade indígena
pois esta nunca teria condições de financiar uma campanha

só

neste

sentido.
Outro problema com os quais nos defrontamos é o

que

diz respeito ao registro de obras artísticas e musicais - na

Es

co Lu de Música e na Escola de Bela-1\rtes da Universidade Federal
do Rio de Janeiro - corno estatuido no Artigo 17 do Capítulo III
da Lei 5.988

de 14 de dezembro de 1973,

que regula os d í-r e ítios

autorais. Existem no Brasil mais de uma centena de nações indíg~
nas, possuindo padrões de cultura diferentes, congregando milhares de músicas e padrões de desenhos, muitas delas localizadas
em lrsais de dificílimo acesso. Isto torna praticamente impossi
velo seu registro como determina a legislação pertinente.
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Para sanar este problema, somos de opinião que
Fundação Nacional do !ndio, através de seus técnicos -

a

antrop~

logos, musicólogos, indigenistas,etc ... - deveria possuir

auto

toridade suficiente e reconhecida pelo Conselho Nacional de

Di

reito Autoral para atestar que uma obra musical ou um desenho é
ou não de autoria de uma das diversas comunidades indígenas bra
sileiras.
Mas não são apenas estes os problemas com os

quais

nos defrontamos no campo do direito autoral indígena. No

campo

da arte nativa aplicada, são utilizados desenhos indígenas

ex

traídos de livros e fotografias que são usados na produção

in

dustrial de paví.nê í.s , tecidos decorati vos, etc ... existindo

in

clusive urna firma com sede em são Paulo e filiais e vários Esta
dos brasileiros especializada neste ramo - sem que o índio ou a
Fundação Nacional do índio, na qualidade de tutora legal, tenha
sido consultada sobre se autoriza ou não a utilização da obra
artística indígena e sem

que os Índios ou as comunidades

indí

gena recebam qualquer remuneração pela utilização, no caso inde
vido, de sua obra intelectual. No campo da pintura, mais uma vez
o direito de imagem do indígena brasileiro é comumente violado.
Inúmeros quadros, produzidos por artistas plásticos de renome,
apresentam a figura do Índio brasileiro, extraídos de revistas
ou fotografias.

é

o

Índio não posou para a confecção do quadro,rras

inegável que a sua imagem foi indevidamente utilizada, pois o

mesmo não foi consultado sobre se autoriza ou não a sua u.tili za
çao e sem, tão pouco, receber qualquer remuneração em troca. No
nosso entender, nestes casos, o Índio tem direito a perceber urra
certa importância pela utilização de sua imagem para a

criação

do quadro produzido pelo artista plástico.
Estes são apenas alguns dos problemas com os quais
nos defrontamos, no momento, no campo do direito autoral indíg~
na, os quais, com o decorrer do tempo, certamente serão corrig!
dos, visando a garantir aos índios e comunidades indígenas bra
sileiras a plenitude de seus direitos no campo autoral e conexc:s.

Mod.
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V

- CONCLUSÃO
Devemos

ra

aproveitar

a instalação

garantir ao nosso silvícola

cedores, inclusive

o autoral

obteremos esta garantia,

da Nova República

todos os direitos

e conexos,

de que são mere

e temos certeza

haja visto o pronunciamento

de

da RepÚblica

Federativa

do Brasil,

que

feito no

timo dia 19 de abril - Dia do 1ndio - pelo Excelentíssimo
Presidente

p~

Senador

ú!

Senhor

José Sarne:y,

no qual afirmou:
"Reverenciamos

essa dignidade,

ta, que despertaram

essa cultura,

no Brasil

uma consciência

e a um tempo, uma consciência

rarnente a posição

nova,

India, que ilumina

e uma consciência

seus direi tos e aspirações,
demais brasileiros,

essa 1~

que reconhecem

os
dos

cada vez mais cl~

da realce que cabe ao Índio em no~

so País. Essa consciência,· forjada na resistência,na
coragem,

no trabalho

incansável

clamor e na contribuição

da persuasão

expressiva

de Rondon e de seus seguidores,

e

do

e desinteressada

deve frutificar

nes

ta nova etapa que vive a nação brasileira".

E finaliza o Excelentíssimo
pública o seu pronunciamento

"Brasileiro,

da

Re

declarando:

o Índio deve vi ver no cor aç ao de

um de nós. Raiz, história,
quíssimo

Senhor Presidente

tradição,

da cultura e símbolo

dade, ele deve ser respeitado

cada

lenda, filão rt

autêntico

da nacionali

na sua indi ví.duaLí.dade

e no seu direi to de ser como seus irmãos brasileiros
sem deixar

de ser quem ele é".

SYLVIO REINER

Brasília,
Mod.

Maio de 1985
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PAGAMENTOS DE DIREITOS AUTORAIS À COMUNIDADES
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BALANCETE

PAGAMENTOS
IND1GENAS

DE DIREITOS
NO PER10DO

DE VERIFICAÇÃO

AUTORAIS

Â COMUNIDADES

DE JANEIRO A MAIO DE 1985

COMUNIDADE
CIADA

EMPRESA

TV - FUJI - Canal

8

(Japão)

MATIS

BENEFI

(AJASOL)

IMPORTÂNCIA
PAGA
CR$ 19.618.500
(US$ 5.500)

BBC -

TV

XAVANTE

(Londres)

LTDA

(Ri0 de Janeiro)
TV-GLOBO LTDA.

GAVIÃO - PI Mãe
Maria

(Rio de Ja-

são

CR$

5.500.000

CR$

3.000.000

(7a.DR)

Marcos
SEPCTRUM COMUNICAÇÕES

de

(2a.DR)

YANOMAMI

(lOa.DR)

CR$ 10.000.000

neiro)

TOTAL

Brasília,

CR$ 38.118.500

de maio de 1985

SR/mk
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PAGAMENTOS DE DIREITOS AUTORAIS À COMUNIDADES
INDÍGENAS NO PER!ODO DE JANEIRO A MAIO DE 1985
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DO INTERIOR

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PAGAMENTOSDE DIREITOS AUTORAIS À COMUNIDADES
IND!GENAS, NO PER!ODO DE JUNHO A DEZEMBRODE 1984

COMUNimDE BENEFICIA.DA.

EMPRESA
Editora

"GYLDEND.n.I..," ,

Yawalapi ti

(PQXIN)

IMFORTÂKCIA PAGA.
CR$ 3.000.000

(Dinamarca)
Karrayurá (PQXIN)

NIPPONA-V Productions
(Japão)

CR$ 8.015.000
(US$ 3.000)

Txukararnãe (PQXIN)

NIPIDN A-V Productions
(Jaoão)

CR$ 8.015.000
(US$ 3.000)

Y anorrarni ( 10a. DR)

NIProN A-V Productions
(Japão)

CR$ 1.800 .000
(US$ 1.000)

Karipuna

NIPIDNA-V Productions

(8a.DR)

CR$ 2.060 .6 77
(US$ 666 ,67)

(Jaoão)
Cinta-Larga

NIPIDNA-V Productions

( 8a.DR)

CR.$ 2.060 .677
(US$ 666 ,6 7)

(Jaoão)
Waimiri-Atroari

NIPPONA-V P:roductions

(la.DR)

CR$ 2 .060 .646

:

(US$ 666 ,66)

(Japão)
Intervídoo

,.

Intervídeo
Intervídoo

Comunicações
Comunicações

Waurá (PQXIN)

CR$ 8.400 ... 000

Txocaramãe

CR$ 8.400 .. 000

(PQXIN)

{Brasil)
Kreen-Aka.rore

Intervida::> Comunicações

(BQXIN)

CR$ 8.400.000

m~ .. ,. ................

CR$ 60.612.000

(Brasil)

Brasília,

AESP/SR/nk
Mod.

CR$ 8.400 .000

{Brasil)

Ltcla.

Ltda

(PQXIN)

(Brasil)

Ltcla.

Ltaa

Kuikuro

Comuni,cações
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ATIVIDADES DE DOCUMENTAÇÃO ARTÍSTICA E
AUDIOVISUAL PRETENDIDAS EM ÃREAS IND!GENAS
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1
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ATIVIDADES~

DOCUMENTAÇÃO ARTÍSTICA~ AUDIOVISUAL
PRETENDIDAS EM ÁREAS TimfGENAS

--

EMPRESA INTERESSAJJA

TIPO DE ATIVI
DADE

DATA HIBVISTA

COMUNIDADE 1NDÍGENA

-

NQ DO l'ROCESSO

TV-FUJI - CANAL 8 - JAPÃO

Filmagens

Junho de 1985

BBC-TV - LONDRES

Filmagens

c!'unho de 1985

Yanomami
ou Kamaiu
,
ra
•..
Par.akana

NIPPON'A-V PRODUCTIONS JAPÃO

Filmagens

Junho de 1985

Txukaramae

0023/74

Fotografias

Junho de 1985

'PQXIN e 'PQARA

001494/85

filmagens

4"ulho de 1985

Yanomami

003144/84

,

'

PM MAGAZINE - ALEMANHA
..

ARTE TV - ALEMANHA

...

-

000328/85
001640/85

NHK-TV - JAPÃO

Filmagens

Agosto de 1985

Kamayura e Ka.nela

FILM - SÃO PAULO J:RODUÇÕES
LTDA - BRASIL

Filmagens

Agosto de 1985

.
Txicao
.

-

000763/85

Agosto/Setem. .., _,...,
oro ae .L';jOo

Yanomami

000943/85

_ .CALIOPPE
t,.._A'I.TA:fj/
vl\n
a

PRODUCTIONS -

Filmagens

.

-

