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Para 
Fernando Henrique Cardoso 
Presidente do Brasil 

Decidimos que era importante escrever esta Carta para que o senhor leia nossa mensagem 
como Pajés e líderes espirituais de nossos povos. os primeiros habitantes do Brasil. 

Daqui a pouco o senhor vai sair da Presidência do Brasil, mas queremos receber da sua parte 
o pagamento de uma grande dívida que o Governo tem com nosso povo. demarcando as terras 
indígenas e dando força para a nossa FUNAJ. 

Queremos que o senhor transmita a todos os brasileiros nossa preocupação com os políticos 
que foram eleitos e estão fazendo leis para matar as florestas, porque isso significa matar a 
própria mãe terra e os homens. Esses homens brancos devem parar com essas loucuras e o 
homem branco do Brasil, nunca mais deve votar neles, pois são homens que querem matar o 
futuro de seus filhos e o futuro do nosso país. Não deixem acabar com o Brasil. 

Pedimos que o senhor determine que o Ministério do Orçamento mande liberar o dinheiro 
para atender nossas aldeias, que precisam de projetos de desenvolvimento e não de 
paternalismo. Pedimos também, que o senhor fale com o Ministro da Justiça para parar com 
esse troca-troca de presidente da FUNAI e nomeie um índio para defender os nossos direitos. 
E pedimos que o senhor mande que seja feita uma lei para proteger nossos conhecimentos e 
nossas sabedorias milenares que aprendemos com nossos avós, para que não haja roubos de 
nossas ciências e de nossos remédios e plantas. Por isso, vamos até a ONU falar sobre isso e 
para ajudar os homens brancos a buscar a paz verdadeira que é a paz do espírito e a força da 
terra. 

Que o senhor possa ter tempo de ler nossa Carta e que enquanto o senhor for Presidente, o 
senhor continue inteligente e estudado. mas que seja corajoso e tenha sabedoria para defender 
o Brasil e o povo do Brasil. 

TUKANO TERENA GAVIÃO PARECÍ 
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CARTA DA SABEDORIA INDÍGENA 
APALAVRA DOS PAJES 

O Brasil é a terra dos nossos antepassados. A natureza é a morada do Grande Espírito que 
protege todos os povos da Terra. Durante muito tempo, a cada nascer do sol. a cada anouecer 
levantamos nossas cabeças para cantar. dançar e agradecer a vida. Cada dia precisamos fortalecer o 
nosso espírito como parte do equilíbrio da vida. da terra e da natureza. Por isso é preciso demarcar 
nossas terras. 

Chegamos numa época que o homem branco denomina de novo século ou milênio. Todos 
falam que querem construir um mundo melhor, cheio de esperança. O nosso Brasil fala dos 500 
anos de existência. É importante que um povo reconheça suas raízes. É preciso conhecer a 
identidade que deu origem às nossas diferentes maneiras de vida e cultura, o branco, o negro e nós. 
Nosso povo foi roubado e morto, mas nossa cabeça não esquece nosso valor. A história precisa 
reproduzir tudo isso, para não virar superstição ou crendice. Os que mataram mais de cinco milhões 
de vidas indígenas, culturas e conhecimentos precisam encontrar a paz, pois seguem com a loucura 
de matar as florestas e seus próprios irmãos com guerras, a religião e a fome. Tudo isso deixa 
nossos corações muito tristes. 

Para nós, os pajés e líderes espirituais dos povos indígenas, cinco séculos ou Terceiro 
Milênio não faz nenhum sentido, pois os ensinamentos de nossos antepassados, vêm de muito mais 
longe no tempo. Nossa sabedoria foi transmitida tradicionalmente de geração a geração, para 
manter viva a cultura, os conhecimentos medicinais, os alimentos e a visão do espírito da terra e dos 
homens, que fazem parte da nossa forma de ver, pensar e sentir o mundo e a nós mesmos. Uma 
grande parte de todo esses conhecimentos já desapareceu para sempre, junto com centenas de povos 
irmãos, inclusive da cultura negra, monas pela ambição e ignorância do homem branco. Tudo isso 
precisa ser corrigido pois o futuro existe. Somos parte da resistência espiritual e cultural da 
sobrevivência indígena e nossa sabedoria milenar ainda pode ensinar muito, revelando segredos que 
a ciência e a tecnologia moderna não conseguiram desvendar. São valores que não podem ser 
comprados porque não estão à venda e por não ter preço. 

Quando olhamos o mundo do homem branco, percebemos que muitos continuam destruindo 
o que a natureza criou por milhares de anos. pois acreditam que vão se beneficiar com os lucros 
imediatos. Nossas terras que são os últimos lugares sagrados das águas. da biodiversidade e dos 
animais, tomam-se fonte dessa grande ambição. O Governo Federal tem uma grande 
responsabilidade com o nosso futuro e o futuro das novas gerações, por isso deve demarcar nossas 
terras, proteger as águas e preservar os vestígios arqueológicos. Cada povo vive de acordo com suas 
próprias tradições. Entre nós, os pajés, temos a percepção de que é a natureza quem toma a vida 
possível, sendo muito importante respeitá-la e protegê-la como fonte sagrada da vida. 

O Encontro dos Pajés foi a maneira que encontramos para reunir a sabedoria da terra e dos 
nossos espíritos, pois é preciso que cada homem branco aprenda a ouvir a nossa voz. Chamamos a 
atenção de todos, de que é preciso criar leis para proteger nossa sabedoria e os conhecimentos 
tradicionais contra a bio-pirataria, o roubo das plantas, do nosso sangue, das madeiras e dos 
minerais. Tudo o que protegemos durante séculos pertence ao Brasil e aos povos do Brasil, por isso, 
é preciso uma grande aliança entre índios e brancos. Tudo o que o Brasil possui foi protegido pelos 



povos indígenas. como a Amazônia. o Pantanal. o cerrado e as matas do Atlântico. Precisamos 
proteger tudo isso contra as iniciativas ambiciosas e destrutivas que visam apenas o lucro. roubando 
não só aos povos indígenas. como também. todo o povo brasileiro. 

Não se pode medir a riqueza da vida, destruindo a fonte da vida. O governo do Brasil deve 
criar regras para nos proteger daqueles que justificam suas loucuras em nome do desenvolvimento e 
do progresso. O homem branco deve parar com sua loucura e a destruição. Aos homens brancos. 
destruidores da terra e do espírito da terra e dos homens, fazemos apenas uma pergunta: Que lucros 
terão as futuras gerações? A falta de ar puro, a falta de água e a proliferação de novas e incuráveis 
doenças? 

Diante de tudo isso, os Pajés assinam com suas mãos esse documento afirmando seu 
compromisso com a vida, mas é preciso um compromisso do Governo Federal. O compromisso de 
nunca abandonar os povos indígenas em nome do desenvolvimento errado que tem causado mais 
pobreza do que riqueza aos brasileiros. O governo do Brasil deve fazer um grande esforço para 
terminar a demarcação das terras. O governo do Brasil deve fortalecer sua relação com os povos 
indígenas. criando uma FUNAI fone e capaz de proteger as questões indígenas. Nós, os pajés, 
estamos rezando todos os dias e o grande espírito quebrará a força do inimigo, fazendo com que 
tenhamos terras e vida para todos os brasileiros, preservando o meio ambiente e a força espiritual. 

Nunca se deve olhar a terra como forma de acumular riquezas materiais, mas como forma de 
compartilhar o bem viver de todos. A terra representa o equilíbrio da vida, da cultura, das línguas. 
costumes e do espírito que começa com o choro da vida e termina com o choro da morte. Mas 
alertamos, que nada disso terá valor se o próprio homem branco não despertar seu espírito de ser 
humano e domar sua tecnologia para o verdadeiro sentido da vida, por isso, estamos aqui, para falar, 
cantar, dançar e rezar o Grande Espírito da Criação. 

Sabemos que existe o Congresso Nacional, um lugar onde muitos homens foram escolhidos 
pelos homens brancos para representar o povo. Não temos nenhum índio neste Congresso. mas será 
lá no meio daqueles que falam bonito. que transformam as palavras em meias verdades, onde será 
lido, analisado e aprovado o novo Estatuto do Índio. É preciso que os deputados e senadores tenham 
a compreensão de que um compromisso com a verdade indígena é um compromisso com a raiz do 
Brasil e um pacto para um futuro melhor, pois entendemos que isso significa proteger nossos 
direitos à valorização cultural e o direito de crescer econômica e socialmente, sem deixarmos de ser 
povos indígenas. 

Queremos que essa Carta da Sabedoria Indígena feita pelos Pajés seja entregue e lida pelo 
Presidente Fernando Henrique Cardoso e pelo Senador Antônio Carlos Magalhães. Estes são os 
dirigentes do Brasil, mas que atravessam uma ponte muito frágil, pois construíram esta ponte em 
cima de homens falsos e de falsas verdades, e não com o povo do Brasil. Não somos culpados pelo 
que fazem, mas sofremos quando fazem coisas ruins para o povo e para a terra do Brasil. 

A sociedade brasileira deve aprender a escolher melhor seus representantes no Congresso e 
no governo, como fazemos quando escolhemos nossos líderes onde o compromisso é com nossas 
aldeias. nossas famílias e nossas comunidades. Um mau dirigente significa prejuízo para o povo e 
para a terra. Rezamos ao Grande Espirita, pois o Brasil de nossos antepassados merece grandes 
Chefes. 

Como Pajés e líderes espirituais avisamos a todos que nunca fomos pobres e não queremos 
ser miseráveis. Somos a raiz do Brasil e da Humanidade. Queremos que seja reconhecida não só 
pelo Congresso Nacional e pelo governo do Brasil, mas também pelo mundo científico, a sabedoria 
indígena, a medicina sem efeitos colaterais ou os sagrados alimentos nutritivos, assim como a força 
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espiritual que não possui religião ou igrejas. Em toda essa magia da vida. há uma ciência e um 
conhecimento tradicional que precisa ser conhecida e respeitada. 

Esperamos. por fim. que o Conzresso Nacional e o Governo Federal cumpram o seu dever 
para com os povos indígenas. É preciso reconhecer que existe uma grande dívida social <liame de 
todas as perdas que tiv~mos ao longo desses 500 anos do Brasil. É preciso respeitar nossa 
Fundação Nacional do Indio tendo um presidente atuante e permanente, respeitando nossos 
caciques. os pajés e as comunidades. Queremos dignidade e honestidade nessa relação. 

Parem de jogar seus dejetos nos céus. nas águas e na terra. caso contrário haverá um grande 
desequilíbrio do Universo e da Humanidade. Todos pagarão um alto preço com a reação da mãe 
terra que nos açoitará com a própria natureza, surgindo doenças incuráveis até o desequilíbrio da 
mente humana sem paz e sem ter para onde ir. 

Agora, voltaremos para nossas aldeias e lá seguiremos como Pajés, cantando ao grande 
Criador. tocando nossos chocalhos e falando, pois enquanto houver nossa canção e o sorriso das 
nossas crianças, índios e brancos, havera a esperança do mundo melhor. 

Campus da Universidade de Brasília, 17 de Maio de 2.000 
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Este é o documento final do Encontro Nacional de Pajés, tendo sido elaborado como uma carta 
endereçada ao Presidente da República e ratificado por todos os que se achavam presentes no 
último dia do evento, os quais representavam mais de 20 etnias. O evento foi realizado no 
Campus da Universidade de Brasília (UnB), entre os dias 15 e 17 de maio de 2000, com o apoio 
conjunto da Universidade de Brasília (UnB), Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e Ministério da 
Cultura (MINC). 
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