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Atamai 
Mayaya 
Itsautaku 
Aruta 
Kunyen 
Unident. 
Emi 

cacique hereditário e líder político da aldeia 
líder ceremonial e co-cacique com seu irmão Atamai 
pajé principal da aldeia 
homem de idade de conhecimento 
pai de familia 
pessoas não-identificadas da aldeia Wauja 
Emilienne Ireland, entrevistadora 

Atamai Eu vou contar pra você como os fazendeiros estão tomando nossas terras. 

Aqui, vou te mostrar. Esta é nossa terra. Aqui, e lá [ele risca uma mapa no 
chão]. Tudo isso, um dia pertenceu a nós. Estas eram nossas terras. 

Emi Onde é o lugar da pedra sagrada? O lugar que vocês chamam de 
Kamukuaka? 2 

1. Os Wauja são comumente chamados deAurá ou Waurá. Estes nomes, entretanto, não são corretos e resultam de uma 
má pronuncia da palavra. Os Wauja desejam ser chamados pelo nome pelo qual se autodefinem, que se soletra Wauja 
e se pronuncia UAU-sha. 

2. Pronunciada KA-mu-qua-CA. 

© Copyright 1990 Tupanumaka Wauja & E. Ireland. Todos direitos reservados. Traduzido do arawak por E. lreland; versão português por Helen 
Narducci e Alicia Ferreira. Versão condensadar jnterjecções costumárias, digressões, repetições e outra matéria alheia foram omitidas. 
Transcrição completa disponivel as pessoas interessadas. 
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Atamai 

Unident. 

Atamai 

Emi 

Mayaya 

Atamai 

(' Emi 

Unident. 

Atamai 

Emi 

Atamai 

É aqui, a alguns dias de canoa daqui da nossa aldeia. Aquele é o lugar que os 
fazendeiros tomaram. Aqui, onde nossos avós, nossos antepassados 
realizavam ceremônias sagradas. Neste lugar os espíritos da flauta dançavam 
através da dança de nossos avós. É aqui o lugar onde as flautas sagradas eram 
tocadas. 

A ceremônia mais sagrada. 

Aqui, bem aqui. Neste lugar há uma formação de pedra, uma imensa casa feita 
pelos antigos. Esta casa de pedra é um lugar sagrado para nossa gente.3 

Era valioso para os Wauja? 

Muito valioso. 

Sempre foi precioso para nós. 

Sim? 

[ varias vozes em coro] Absolutamente! 

Claro! Não estou mentindo sobre isso. 

Você conhece este lugar? 

Conheço. Meu pai levou a gente lá e mostrou para todos seus filhos antes dele 
morrer. 4 Meu pai se pôs em pé neste chão e nos contou a história sagrado que 

3. A palavra kakaiyapai, pronunciada com muita ênfase, é traduzido aqui como "sagrado". Normalmente se traduz como 
"precioso, do maior valor, algo que não se deve perder." No contexto das ceremônias, kakaiyapai tem também o sentido 
de algo insubstituivel herdado dos antepassados, valor esse que deriva da fé religiosa. Na linguagem Wauja, não existe 
um termo que se traduza literalmente como "sagrado" ou "santo", mas pessoas bilíngues, em Wauja e português, dizem 
que a palavra "sagrado" se traduz em Wauja como kakaiyapai, no sentido de "algo de altíssimo valor." 

4. Atamai descreveu Kamukuaka como um lugar maravilhoso, uma enorme casa de pedra ao lado de uma cachoeira. 
Na entrada da caverna, existem entalhes na pedra, feitos pelos ancestrais dos Wauja, imagens das partes femininas que 
criam a vida. Estes entalhes tem poder de renovar a vida, de fazer as coisas vivas crescerem e se multiplicarem. 

Os Wauja contam que nos tempos antigos, o Sol morava nesta casa grande, quando este ainda vivia na terra em forma 
de homem. Lá ele se apaixonou por Alaweru, irmã do chefe Kamukuaka. Ele a pediu em casamento, mas o chefe não 
aceitou. Amargurado, o Sol tentou derrubar a casa de Kamukuaka. Até hoje pode se ver o rombo no lado da casa de 
pedra, onde o Sol tentou arrebenta-la. 



Os Waura Denunciam a Invasão da Sua Terra página 3 

brota deste lugar, a história que nossos antigos criaram e transmitiram para 
nosso povo. Foi logo depois que retomamos à nossa aldeia, que os fazendeiros 
vieram. Pouco tempo depois. 

Kunyen Foi neste lugar que meu tio tocava a flauta sagrada, quando ele ainda era vivo. 

Atamai É mesmo. 

Emi Qual era o nome da aldeia lá? 

Atamai Era chamada Tupapuihu - Lugar da Pedra. Lá nós dançávamos, lá nós 
tocávamos nossas flautas sagradas. 

Nesta lugar nosso povo tocou as flautas sagradas desde os tempos antigos, aí 
vieram os fazendeiros e tomaram o lugar, eles engoliram, roubaram tudo. 
Agora, é aqui que terminam nossas terras. Bem aqui. 

Agora tudo isso pertence aos fazendeiros, tudo isso, tudo isso é deles. E isso 
também. Por este motivo estamos plantando roças aqui, para fazer um posto 
de vigilância neste lugar.5 Apenas alguns meses atrás, eu estava pescando com 
meus irmãos quando ouvi o barulho de um motor - TUNNf Havia um número 
de barcos assim [indica quatro].6 

Este barco estava cheio de homens armados e aquele barco também. Os dois 
barcos, cheios. Eles nos tinham nas mãos, porque éramos poucos e nós só 
tínhamos um barco. 

Nós estamos aqui, no Rio Batovi. Bem aqui. Do outro lado é aquele outro rio, 
o Ulupuene, o Rio do Urubu. 

Nós chegamos perto deles e de longe eu vi que eles estavam pegando peixe de 
nossas águas. Então eles viram a gente e começaram a colocar os revolveres 

5. Ultimamente os caçadores furtivos, jagunços e fazendeiros estão invadindo a terra dos Wauja com frequência, 
principalmente na margem sul do Parque Nacional do Xingu. Por isso, os Wauja decidiram remover sua aldeia para 
a área das invasões, para melhor defender sua terra. 

6. Esta incidente ocurreu na primeira parte de 1989. Os pescadores furtivos tinham quatro barcos de motor com quatro 
homens cada um. Os Waura tinham uma canoa de tronco levando cinco homens. 
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Emi 

Atamai 

Emi 

Unident. 

Atamai 

Emi 

Atamai 

Unident. 

Atamai 

nos cinturões. 
Que tipo de revolveres eles tinham? 

Calibre trinta e oito. 

E eles tinham muitos? 

[ várias vozes em coro] Muitos! Muitos! 

E estavam todos armados e bem armados. A gente não tinha armas como 
aquelas. Suas armas estavam em suas mãos e pendurado nos cinturões. 

Assim mesmo, eles estavam com medo de nós. Pensavam que nós íamos 
matá-los mas não era nada disso. De maneira alguma. Nós só quedamos 
conversar com eles. 

Eles tinham outras armas além de revolveres? 

Bem aqui, nos barcos, eles tinham outras armas também. 

[várias vozes em coro] Aquelas grandonas! 

Espingardas de dois canos. Também tinham aquele que atira muitas balas 
pequenas. Vocês chamam de vinte-dois. Carabina calibre vinte-dois. 

Eles tinham os dois tipos. Cada um deles estava bem armado. Todos estavam 
assim. De nossa canoa nós podíamos ver dois barcos. Um estava rio acima, 
um pouco afastado. O outro era bem perto de nós, pegando peixe na nossa 
água. Nós chegamos perto. 

[Enquanto que os Wauja remavam sua canoa de tronco na direção dos 
pescadores furtivos, eles ligaram o motor do seu barco e começaramfugir rio 
abaixo, passando pela frente da própria canoa dos Wauja.] 

"Esperem! 11 eu os chamei. "Deixem a gente alcançar voces para conversar." 

"Não," um deles falou e fez sinal com as mãos mostrando que não entendia a 
língua do homem branco, que não entendia o proprio português. Bem, talvez 
ele fôsse realmente estrangeiro ou talvez ele só queria que a gente pensasse 
isso. 
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Falei para ele, "Pare, pare, vamos conversar um pouquinho." Mais ele só 
moveu as mãos assim, para dizer que não adiantava falar com ele, que ele não 
ia entender nada. 

Então ele simplesmente nos ignorou. Seu barco passou pela nossa frente e 
afastando-se a uma pequena distância, eles começaram de novo roubar nossos 
peixes. Na nossa frente. Mesmo depois que já havíamos pedido que parassem. 

[Awaturi,filho do Aruta, explicou depois que os Wauja estavam enraivecidos, 
mas sabiam que não podiam alcançar um barco de motor na canoa pesada 
que eles usavam.] 

Então nós nos aproximamos do segundo barco, que estava descendo rio abaixo 
e chegando cada vez mais perto de nós. Nesse momento decidimos tirar este 
barco deles. 

"Então, como é que se pega peixe por aqui?" perguntou um deles. 

"Bem," eu falei, "porque você acha que eu vou saber sobre a pesca nessas 
águas? E porque você veio pescar aqui?" 

"Ah, esta terra é sua?" ele perguntou. "Este rio é mesmo de voces?" 

"É sim," falei. "Este rio é nosso. Neste lugar vocês não podem vir pescar." 

"Ah, não sabia nada disso. Não sabia que era terra de vocês," ele falou. 

"De onde você vem, homem branco?" perguntei. 

"De Minas, nós viemos de Minas Gerais," ele replicou. 

Eu reparei que aquele que dirigia o barco era um militar. 

Nesse momento agarrei o barco e o segurei. "Isto vai ser nosso: eu exijo este 
barco," falei para eles. "Este barco, eu confisco." 

"O que!" ele falou. "Onde está escrito que esta é sua terra? Onde está a placa 
marcando a fronteira de suas terras?" 

"Esta bem aqui, na sua frente," falei. 
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"É mesmo? Isto é realmente a marcação de suas terras?" ele falou. 

"O que é isso? Eu não sou brincando sobre isto. Não se trata de brincadeira." 

"Bem, ninguém nos falou nada sobre isso. De maneira alguma." ele falou. 

"Fale o que quizer falar, não solto vocês." 

"E então, o que vamos fazer? Nem trouxemos redes," ele falou. 

[ Os pescadores furtivos tinham planejados tirar peixe durante a noite ente ira, 
e sem barco não teria onde passar a noite.] 

Ele estava falando isso só para a gente deixar ele ir embora, mas não iríamos 
cair nessa. 

"Muito bem, então," ele falou. "Um momento só. Deixe que eu vou buscar 
meus companheiros. Nós partiremos no barco deles." Claro que ele estava 
mentindo. 

Então ele chamou Toca, seu companheiro no outro barco. "Toca, vem cá e 
escuta o que aqueles estão falando!" ele gritou. "Tocaaa! Toca!" Ele fez o 
maior barulho, mas nem assim o pessoal do outro barco ouviu. 

Acabamos sentindo dó dele. Eu deveria ter agarrado aquele barco, mas senti 
pena dele porque seu pavor era realmente patético. "Deixe-me ir lá com eles 
... só isso," ele suplicou. Bem, eu perdi meu juizo, desfiz minha razão, e então 
dexei-os ir.7 

Mais aí, assim que eles se afastaram um pouco, eles começaram atirar com 
suas armas na gente. Eles atiraram: TUK TUK TUK TUK. Eles já estavam longe, 
e as balas voaram sobre nossas cabeças. Eu não estava com medo, meus 
companheiros também não estavam com medo. "Eles só querem nos 
amedrontar," eu falei. "Pensam que queremos matá-los." Mas esse não era o 
caso. De maneira alguma. Nós só queríamos conversar com eles, apenas isto. 
Logo voltaram nos seus barcos, ultrapassando-nos, indo rio acima. TUNN! 

7. Também, Atamai explicou que os Wauja não poderiam forçar os acontecimentos por estarem em minoria: haviam 
dezesseis caçadores furtivos bem armados equipados com barcos de motor contra cinco Wauja numa canoa. Atamai 
lembrou o fato de que os Kalopalo, uma nação vizinha, conseguiu confiscar um barco, num incidente semelhante, 
porque eles eram maioria em relação aos caçadores. 
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Passaram seus barcos bem pertinho da nossa canoa. 

"Esperem, nós queremos conversar com vocês!" dissemos. 

"Não!" eles falaram. 

"Venham aqui!" 

"Não!" eles falaram. "Olha aí! Aqui é seu sinal!" eles falarem, apontando para 
aquele placa. "Esta é a sua placa!" eles gritaram, zombando a gente. 

Emi Como era a placa, então? 

Atamai Vou lhe mostrar. Nós a tiramos de lá. 

[Os Wauja explica que a placa não era daqueles que eles colocaram. Dizem 
que foi colocado sem direito pelo próprio governo. J 

Emi Vamos vê-la. 

Atamai Aqui esta. 

[Mostra uma placa com a seguinte inscrição:] 

PROJETO SUDAM 
Propriedade 

BATOVI AGROPECUARIA S.A. 
Proibido 

Caça e Pesca 
e a Entrada de 

Pessoas Estranhas 

Isso é urna mentira. Ninguém nunca possuiu estas terras a não ser nós. "Essa 
placa é urna mentira!" eu falei para eles. "Nós falamos a verdade. Essa terra 
é nossa!" 

Enquanto isso a noite caiu e começou ficar bem escuro. 

"Falamos a verdade!" eu disse. Mas eles estavam com bastante rnêdo da gente. 
Apavorados, eles correram na direção de seus companheiros e foram embora. 
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Aí nós fornos lá, onde estava a placa, aquele placa. Lá naquela coisa. Nós 
olhamos bem a placa e notamos que não era urna das nossas. Alguém pôs essa 
placa lá. Era um cartaz feito de papel. Somente mais tarde é que eles 
pusseram urna de metal no lugar desta. Naqueles dias a placa era feita só de 
papel. Pois é. E então os caraibas finalmente partiram. 

[la era tarde demais para voltar para a aldeia naquela noite.] 

Então acabamos tendo que dormir lá, na margem do rio. Isso mesmo. No dia 
seguinte voltamos para nossa aldeia. Mas depois disso nós retomamos outra 
vez àquele lugar, e outra vez arrancamos as placas. Foi isso que fizemos. 

Voltamos àquele lugar, na nossa canoa, mais urna vez. A gente teve que suar, 
remando naquelas canoas pesadas, vários dias debaixo do sol quente. Parecia 
que o som dos remos batendo na água nunca ia terminar. Dormimos lá no 
mato durante seis noites. Foi exaustante. 

Quando chegamos, vimos o que eles haviam posto lá, na nossa terra. Eles 
tinham trocado a placa, bem aqui, eles tinham colocadas outras placas, as 
placas deles. Aqui, aqui, aqui, aqui ... e lá também a mesma coisa. Todas 
novas, deles mesmo. Igual a esta que você vê aqui. 

Então nós decidimos que deveriamos fazer um acampamento permanente, um 
posto de vigilância. "Aqui vamos fazer roças," eu falei para o meu povo. 
"Aqui vamos cortar arvores para plantar." 

Me passa essa coisa, esse papel. [Abre um mapa aeronáutica da área do 
Xingu.] Vê ... se vê aqui o lugar onde limpamos a mata. "Aqui vamos fazer 
roças," falei para o povo, "E aqui vamos construir casas. "Está bem," a gente 
falou, e então foi feito. Aquela terra lá não é muito boa. Mas o solo aqui, bem 
aqui, é muito bom. 

Vou te mostrar, para que todos os brancos que ouvirem minhas palavras 
saberem exatamente o que quero dizer. Este lugar, meus irmãos brancos, bem 
aqui, este lugar é PRECIOSO para nós. Bem aqui, nesse rio Ulupuene, foi o 
lugar onde nossos avós viveram e morreram. 

Lá eles celebraram nossas cerernônias, junto com os antepassados do Bacairi. 
Os Txicão também viveram naquele lugar. Muitos foram os donos daquele 
terra. Os Bacairi, os Txicão. Os Txicão deixaram aquela terra, os Bacairi a 
deixaram também. Só restam nós. Nos velhos tempos, nossos falecidos avós 
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Kunyen 

Atamai 

Kunyen 

Atamai 

Mayaya 

Atamai 

Mayaya 

Atamai 

Mayaya 

Atamai 

Mayaya 
Atamai 

Mayaya 

iam exatamente naquele lugar, tocar as flautas sagradas - 

As flautas sagradas! 

Isso, você disse tudo! 

Nossas flautas sagradas. 

Aqui mesmo! [apontando no mapa] Bem aqui, meus irmãos brancos! 

Aqui, Lugar-da-Pedra, onde nossos avós tocaram as flautas sagradas para seus 
mortos. Assim é a música - 

[Mayaya entoa a melodia da canção das flautas tocada em homenagem aos 
mortos] 

Tsi naaa pari naa pari, nee nee, ni nana pari nana, pari ninini 
ru, na um== 

Assim cantavam as flautas! 

É isso, é a canção Kuluta! É a voz do espírito que chamamos Kuluta! 

Nesse lugar os Wauja dançavam em homenagem aos espíritos. 

Ali eles dançavam, eles dançavam muito. Junto com os Bacairi. 

Por tanto, esta terra vale tudo para nós! 

É esse o motivo que faz essa terra ser tão preciosa para para nós! Aqui é a terra 
ancestral de nosso povo. Essa é a nossa terra, desde tempos remotos. Outros 
Índios como nós que em outros tempos viveram nela, foram impelidos, 
divorciados dessa terra, arrancados dela. Nossos irmãos, os Bacairí, os Txicão 
também se foram. Só nós permanecemos para honrar esse lugar, só nós 
ficamos para celebrar essa terra preciosa! 

Essa é a verdade. 
Este lugar é profundamente valioso para nosso povo. Esse é o nosso lugar na 
face da terra. 

E o mesmo lugar que roubaram de nós. 
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Atamai 

(', 
Kunyen 

Atamai 

Kunyen 

Atamai 

Unident. 

Atamai 

Unident. 

Por tanto essa terra é muito querida para nós . . . se os fazendeiros tornarem 
esse pedaço de terra, depois outro pedaço, se nós permitirmos que isso 
aconteça, aí por fim, eles vão penetrar na nossa aldeia, eles vão se abusar da 
gente, aí por fim, eles vão entrar onde vivemos e tornar tudo que é nosso. 

Você vê, aquele homem branco que atirou contra nós fez isto porque ele quer 
nossas terras. Ele se comportou corno se a terra fosse dele, corno se ele 
estivesse defendendo o que era seu. Corno se nós fossemos os invasores, e não 
ele. 

Quando ele atirou na gente - TUK TUK TUK - _ me ofendeu muito, muito mais 
do que você possa imaginar. 

E se a bala tivesse me atingido e me matado? Minhas filhas, minhas crianças 
pequenas teriam ficado sozinhas sem eu. Elas iriam sofrer, elas iriam sofrer 
como só as crinças sabem sofrer. Elas iam sofrer, sem o pai. Por que o 
homem branco pensa que pode fazer as minhas crianças de órfãs"! 

Elas iram sofrer de fome. 

Elas não iram comer mandioca da plantação do pai. 

Não teriam pai para pescar para elas. 

Porque o homem branco quer nos matar? Será que ele acha que índio não tem 
família? Talvez eles achem que índio não tem crianças. Como ele é, nós 
também somos! Nós somos homens também! Ele não sabe disto? O que ele 
carrega no seu ventre nós também carregamos no nosso ventre. Nossos 
sentimentos, nossos desejos, nossas vidas comungam! Ele não percebe isso? 

[várias vozes em coro] Ele fala a verdade! 

Não existe grande diferênça entre o caraiba e nós. Por isso não queremos 
matar o homem branco. Nós sabemos que o branco tem família, tem filhos, 
como nós também temos. Se matarmos o pai, fazemos com que as crianças 
sofram. Matança cria miseria, e por isso não fazemos guerra de brincadeira. 
Então, quando aqueles brancos atiraram em nós, lá em nossa própria terra, nós 
realmente não gostamos. 

De jeito nenhum. 
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Mayaya 

Atamai 

Emi 

Atamai 

Mayaya 

Atamai 

Mayaya 

Mayaya 

Atamai 

Kunyen 

Atamai 

Mas se o homem branco não deixar a gente em paz, se ele voltar aqui onde 
construimos nossas casas e plantamos nossas roças, se ele voltar mostrando sua 
raiva, se ele voltar atirando em nos novamente, aí nós V AMOS MESMO mata-lo! 

Ele fala a pura verdade. Aí vamos matar eles. 

Verdade? 

Somos bem capazes de nos tornar violentos! 

Realmente! 

Você acha que só porque não gostamos de violência e brutalidade, não vamos 
defender nossas farm1ias? Somos bem capazes de nos tornar violentos! 

Quando nós tomamos violentos, vamos até o fim, vamos até a conclusão final!" 

Essa é nossa terra - eles estão tomando a nossa terra, eles estão invadindo 
aqui, e lá. Isto, não podemos permitir. Esta é a terra que eles estão tentando 
tomar da gente, e eles querem atirar na gente por isso. Por quê eles estão 
atirando na gente, na nossa própria terra? Se eles tentarem fazer isso 
novamente, aí vamos responder da mesma forma! 

Vai ser assim mesmo! E não será num futuro muito distante. Nós estamos 
prontos agora! Nós estamos preparados para lutar! 

Se assim acontecer, nós mataremos no futuro. E se não acontecer, não vamos 
matar ninguém. É só isso. 

Dessa vez, a parte da nossa terra que eles estão tomando, não é nada longe 
daqui. 

Não é longe da nossa aldeia e de nossas casas. É bem no lugar que pegamos 
peixe para alimentar nossas farm1ias! É no mesmo lugar que nossos 
antepassados construiram suas aldeias, e é naquele lugar, naquela terra, que os 
antigos estão enterrados! 

8. Os Wauja explicam esta declaração: "Nos não brandimos armas para ameaçar. Nós não gostamos de sangue, nós não 
participamos na guerra pelo prazer de estar lutando. Quando empunhamos uma arma, é para agir na tarefa de matar." 
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Emi 

Mayaya 

Atamai 

Mayaya 

Unident. 

Vocês tem um sentimento forte em relação a isto? 

[ várias vozes falando, envoltas de uma grande emoção.] 

Com certeza! Esta terra significa tudo para nós! 

O que você acha? Nesse mesmo lugar, ficava a aldeia de nossos pais! 

Para nós esta terra é preciossísima! 

Nós não vamos entregar assim, sem mais nem menos! 

Aruta Nós sofreremos muito antes de se entregar! 

Unident. 

Atamai 

Emi 

Atamai 

Kunyen 

Emi 

Atamai 

Nunca a cederemos! 

Olha, imagine por um momento o que aconteceria se decidissimos invadir as 
terras de um fazendeiro qualquer, de um branco. Será que ele nos cederia 
aquela terra, assim de graça? Nunca! É lógico que ele defenderia sua terra 
com todo força. Ele e seus companheiros lutariam, eles atirariam em nós, eles 
nos matariam. 

Então deveremos nós ser diferentes? Deveremos nós dar menos valor a nossa 
terra do que o homen branco da a sua terra? Esta é nossa terra, e nós V AMOS 
defende-la. 

Você mataria para mante-la? 

Para mante-la, eu mataria. Por essa terra, mataria. Essas não são palavras 
vazias. 

Nós falamos a verdade. 

E se o governo defender a sua terra - 

Soo governo apoiar-nos, se eles realmente apoiam nosso povo, se eles falarem 
para os fazendeiros, "Olha, esquece essa terra, deixe os índios em paz, esta 
terra é de fato deles," se o governo falar essas coisas, se o ministro, os 
fazendeiros e toda sua gente ficarem fora de nossas terras, aí não acontecerá 
briga nenhuma. 

I 
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No entanto, se eles não tiverem vergonha, não tiverem medo, aí então, nós 
certamente mataremos. Mataremos aqueles que trabalham para os fazendeiros, 
aqueles que vierem invadir a nossa terra. E quando a gente tiver matado os 
homens deles, então talvez eles entenderão a amargura que sentimos hoje. 

Eles virão nos seus barcos. Nós ouviremos o barrulho dos motores de longe: 
TUNN! Eles virão como inimigos. Nós vamos cortar o caminho de saida e 
esperaremos por eles na tocaia. 

Ele está certo, provavelmente acontecerá exatamente assim. 

Então nós os mataremos. 

Nós estaremos escondidos na beira do rio. 

Quando perceberem que estão sendo atacados, eles já terão caído na armadilha. 
"Vamos escapar por aquele lado!" eles falarão. Eles tentarão fugir, mas nossa 
gente estará lá também, preparada. V amos matar cada um deles, até o último. 

É assim que iremos fazer. 

Nós sabemos nos deslocar muito rápido dentro da floresta! [bate palmes para 
enfatizar} 

Sim, é isso mesmo. Se eles persistirem, se eles querem guerra, mandaremos 
o sinal ao nossos aliados, nossos irmãos guerreiros do norte. 

Os Kayapó. 

É isso mesmo, nós contamos com os Kayapó. Eles já falaram que podemos 
contar com eles. 11 Se os fazendeiros invadirem suas terras," os Kayapó 
falaram, "venham até a gente e nós atenderemos vocês. Nós vamos esmargar 
as casas desses bastardos! Vamos eliminar todos!" 

Os fazendeiros são nossos inimigos. A mesma coisa falam os Kayapó: "Não 
tenham pena deles. Eles são nossos inimigos mortais. 11 "Está bem," eu falei, 
"quando chegar a esse ponto, juntos faremos guerra contra eles." 

Mas será que não chegará a um ponto em que vocês terão que ceder? 

Nunca! 

/ 
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[muitas vozes em coro] Não, jamais! 

Não! Esse é o lugar que nos cabe na terra. 

Nosso lugar. 

NOSSO. 

Olha aqui, isto é nossa terra. Isto é nossa casa. 

Este rio é nossa casa, todo este rio. O sagrado Lugar da Pedra também era 
nossa casa, mas eles o tomaram de nós. Eles, agora, ocupam aquele lugar. 
Eles o roubaram, mais ele continua nosso.9 

Eles roubaram tudo isso - 

Como vocês se sentem a respeito disso? 

[várias vozes em coro] Nós nos sentimos amargos! 

Foi uma triste perda para nosso povo! Você compreende? 

Eu compreendo vocês. 

Está bem. 

Nós mataremos o homen branco quando chegar a hora certa. 
É isso memso. Nós mataremos os fazendeiros. Seu irmão está falando a 
verdade. 

Se for preciso, nós realmente mataremos. 

9. Os Waura explicam que eles tentaram voltar para honrar aos espíritos, como no passado, mas que os brancos que 
agora ocupam este lugar mantemos Waura afastados. Ainda pior, sob o ponto de vista dos Waura, é a profanização 
deste lugar sagrado: "Os fazendeiros fizeram um grande pasto de Kamukuaka. Haviam árvores grandes e belas na beira 
daquela cachoeira, mas os fazendeiros arrancaram todas e deixaram a terra desnuda. Agora a praça ceremonial de 
nossos avós está coberto por estêrcos fedorentos. O caraiba cobriu os túmulos de nossos antepassados com merda." 
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Você vê meu tio aqui, ele já matou uma vez.'? Tempos atrás, ele matou os 
Txicão. Naquela época, ele matou seus irmãos porque- 

Eles levaram minha filha captiva. 

É mesmo. Hoje, não há mais disso. Acabaram-se as guerras entre nós. Só o 
homem branco nos preoccupa. Agora nossos únicos inimigos são os 
fazendeiros. Fazemos guerra só com eles. 

Está certo. 

Eles estão tomando nossas terras, é por isso que brigamos com eles. Por isto, 
por isto aqui [aponta no mapa], nós os mataremos se for preciso. 

Assim como os Txicão mataram os brancos anos atrás sobre aquela mesma 
terra, sobre Kamukuaka.11 

Sim, e assim como nós mesmos esperavamos matar-los naquela última vez. 
Quando ouvimos o barulho do seu motor, empunhamos nossas armas e 
aguardamos em emboscada na beira do rio! 12 
É verdade. 

Nós nos camuflamos com carvão! 

10. Os Wauja descreve este evento, que aconteceu aproximadamente quarenta anos atrás: "Quando os Txicão roubaram 
a filha dele junto com mais uma criança, quando eles assim tomaram cativas nossas crianças, nós fomos para a aldeia 
deles e fizemos guerra. Eles tentaram escapar, mas nós fechamos eles e não tivemos pena. Muitos Txicão morreram 
naquele dia. Os feridos fugiram pela floresta. Nós queimamos a aldeia deles, destruímos suas ferramentas e sua comida 
armazenada. Porém, nós somos um povo que não gosta de violência, enquanto eles se orgulham de ser guerreiros. Mas 
eles nunca mais nós molestaram depois daquele dia." 

11. Ele está referindo a um tempo, mais ou menos cinqüenta anos atrás, quando o homem branco, pela primeira vez, 
estava entrando no local do Kamukuaka para derrubar o mato e construir casas. Os Txicão, que na época ainda 
moravam naquela área, atacaram os colonos e mataram cinco deles, segundo os Waura. Por alguns anos depois, os 
brancos não entraram nessa terra, mas por fim outros invasores chegaram e consegiram expulsar os índios de suas terras. 

12. No primeiro semestre de 1989 os Waura levaram tiros de pescadores, como foi descrito acima. Alguns meses 
depois, quando os Waura estavam plantando roças para fazer um posto de vigilância para defender a fronteira da suas 
terras, eles ouviram mais uma vez o barulho de um barco a motor passando pelo seu rio. Na hora, eles decidiram atacar 
os pescadores, e se prepararam para guerra, esperando na emboscada no beiro do rio, aonde os pescadores teriam que 
passar. Mas, por algum motivo, os barcos retornaram antes de atingir o local aonde os aguadava os guerreiros. Assim, 
desta vez, os invasores escaparam da emboscada. Esta é o incidente, que ocurreu o dia 14 de maio de 1989, a que se 
refere Mayaya em suas declarações. 
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Nós nos camuflamos com carvão! 

Nós usavamos nossos cocares de penas de papagaio. Naquele dia, estavamos 
preparados para matar e quando acontecer a proxima vez, também estaremos 
preparados. 

Com nossos corpos pintados, completamente pretos. 

É verdade. Estaremos armados com arco e flecha, para poder matar o inimigo 
silenciosamente. Nós esconderemos em uma emboscada perto do rio, assim 
como da última vez - 

Precisamente. 

Para que possamos atingi-los, um por um, quando estiverem em pé, dentro da 
canoa. Esperaremos em silêncio até que eles estejem ao nosso alcance. Então 
atiraremos as flechas, antes mesmo que eles percebem que estão sendo 
atacados. Não nos falta prática em caçar. 

Você entende bem que estamos falando? 

Eu entendo. 

Ótimo. Essa questão é a maior preocupação de meu povo. Estamos imersos 
nela. 

Nós construiremos casas naquele lugar. Nós plantaremos nas roças que 
limpamos. E mataremos os fazendeiros que entrarem lá. 

Sim, assim será. 

Mas, se eles não vierem, não mataremos ninguém. 

É verdade. Eles também são nossos irmãos, apesar de tudo. 


