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- O povo unido jamais seré vencido. 

E PT, é? 

L1 .. 1la 

Ianomami .•• Ianomami 

..• tem mais, a chuva começou a cair. Alguém vai sair 
daqui? 

- Deus estã chorando por n6s ... 

•. • • • •J~ nós ,2s ·t.,.trni:::i~.; ,;,lc:11 .. r í dei f 1::~1·"1d•::::nd,::, o n,:, si;,::, ,j i l" i:-d l:.o, 
def •::nd,:2ndô aqui 1,:, ·=l'-~•Et é 1··,os~ê.,::,, •= v c.'\rnos:: iE1·JUi"l l" cf ;, 1· cl p1·ese:n,;:a 
do Ministro da .J• .. 1~:.zt.i,;:::;~1 ·~: d1::::m,,:ds i:,l1..rl::.,::,i··idi:.:1des. H,:,je vai ser r:r 

d ía di:1 ck~ci·::~io, o di a d,::1 n,:,ss.E:-\ l ib,:::1·t1:,1,;:~o,, o cíi a nac:ionclldo 
garimpeiro, dia lo. de fevereiro ..•• mais bri~ar por meia 
d~zia de pessoas que est~o ali .•. defendendo aquilo que é 
t.e1.~, d,.:2f•=ndend,:, o r,,:,s,,":',C• d í t"el te, ••• 

... f8lar como Ministro agora. dizer o que n6s sof1 .. e, o 
que nôs sente, e os que nlo ser garimpeiro fica na deles, 
fica s6 binoclando .•. 

- Vamos à luta, vamos à luta, cada um de nós serà ... 

- Eu estou irado, estou irado 

Mas voe@ vai1atirar essa pedra vai pegar em crian~a, em 
mulher, isso não pode. Você é garimpeiro mas você nlo tem 
famllia? N~o pode fazer isso. Você vai jogar essa pedra, 
joga em alguém, joga na pessoa certa. Ai você machuca 
alguém, joga isso fora. Deixa pré là. 

- Vamos liberar ... 

- Estamos no Aeroporto de Boa Vista, na Base Aérea saindo 
para os Surucucus e P8ra Paapiu, no trabalho emergencial de 

- Ai não teve mais condi~ão de pegar eles, mandar embora, 
~ ' na~a mais 

- Por que que vocês não conseguiram mandar embora? Por que 
era muito? 
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··· F',::, t· qu,"~ ~~ r arn un~-:; :;i O O l··,,·:,m •. ::it"1'..;; ,·:11 .. 1,,:i t. i nh21m, iê1 :i n~o deu cont.c:1 
para conversar com eles, então eles não queriam que 
c or .. 1ve r s a ::,se :a ,::•s ~ •;ti=~\t .. i rnF·t:.~: í r o s :- •:8 l E!S r-,~c:, ·=11...1t:E! ,.- i mtrn r·1es~3ii -êF•,:lc:c:\. 

Não dava para conversar? 
\ 

··· Nl~-ti:::r ,:::li=1Vi"1 pr::1t·,;:1 ,:::c,1·-,~1,:;H-:~i!:\I''.. ~ ·,J•S:inb'.:.l f ícav a ;;;,r:oc:1v,::,r.::id,::, •. Tu l",g;,;:, 
dava Pifai·" a cl .. ,,:;i,;;;121 r i:,:•ot.. F'•:E! , ... i:: o e orn ~::: I •:::::; 

- A gente tentava f~lar mas eles não atendiam a gente, ent~o 
a •;;tente n~ic, S•'.:'! I :i. ·;,ou rnn i. s p21 r e=1 i \~;i.;;c,. I)•,:?PC• is qUE! e l ,;~s 
Cül'ílEP;:cH-éHfl ;;;i di:H" ie11.:1u:i. no rio vo Cl"LG:c:11:k,, ,:k, ,::,E1mbc1li::1Cho E! •'.:!lE!S 
a1.m1,~nta1·arn lÊI, i:1t.HM~l"·1ta1·"i:Ht1 •E: ,::l,2p,:,:i.s passou p,:,r a~1ui. 

- Cambalacho, a pis~a do Cambalacho 
a 

E passou pra e~. Invadiram isso, passaram por terra, 
var' a r am p ro ,:,1.rl::. t"ú •=21111 i nhc:, •:1 r=·c~=:'::::;,~ 1·· am as i srn, ;;:1 t. r a, v,:r~ssat· aro o 
r í o ~"~ dep,:,·is ch€:!·~;:;11 .. arn lá F·l"·o:\ ••••• ~=: •:õ!nt.lti,:, v i ramo c,uro lá •E! 
ficaram, fizeram 3 pista, 3, 4, 5 pista, ai fizeram o 
1 é!:l.n,;:::;'"'ment.:,, f i ze r arn t.E,nt o l 2,n,;;:r,w1ento, ent.~i,:, ai i ,::,::,me,;::a t· arn ,'Et 
fazer a pista. Fizeram a pista, pronto. Ai não tive mais 
condi~ão, comec~i retirar. 

A 9ente r,~i,::, ·:::121nhou o ,;:,, .. .Jt· ,::,, ~·~1.~ c1u,::n·· í 21 qu,r::! o 9a r J. rnP•::! J. t·ç:r 
pagasse porcento, mas assim nunca saiu. Assim, como eles 
i nv ad i t· arn , eu ,:::iu,,~r i i~1 q, .. 1,::! ·=~ l ,,;is Pifa·;~i:•~::;~;,,Nn, 21 i n~o obed,:E!ceu p1· .. a 
f i::1::~•::::t· :i. ·~so, rw~·;;:1,::11::: :i. ,::11·" ,. ,,~nttio t:':!I..I f i •:::p ..• 1,1::: i 1· ~?.VO I i:.ado ,::orn e l ,:?.s. 
Não sai nada, eles est~o enriçand0 e n6s Dqui ganhando s6 
doent,3 e ~?. I i:~s 1 .~':! t"1ê.1 e i dad€1 ,. n.;;, t11:::,1., ,. •::: nós é~qu i n,:.1. pi o r 

- r:=·01·· c;:11.~s,01 ,::le! ck:11:E:n,;;::.,1, pç, t" C~'tl.l~:.i::1 d,:;;: mc::t 1 i~l,. i fit ,. df::!s ,~:,ut1·· r.:t:,; 
doehça. Ai eu fi~uei revoltado com eles. Tem que trabalhar 
c1,== c,1-.e·l:.1·-i:, je~:it.c,,. •;!;!SSi::! ·~·1...1 1·-,~tc, c11..1~~r-,::i rnc:1.is~. r·,~-i'°·:i •::11.Je1·-r:, ...•• rna í s: .. 
1:::is: ,:,1..1t.t·os ·;;tc:11'" í mp,:::! i 1··os q1 .. t•c'I'" i arn r::•õ:1·::lfat· .. , rn21s i ;;;'?;o só v,:,cê 
p,-i19,"1n.-J,:, ,:;;!1. .. 1 nti(:, ic1r::•,F! i 1.: ,.:r, l.:.,,c:1n '11..1•::! 1.:;,;:,,i·· tod,::, m1,w·,d,-::, 

Ti:.,dos, tc:11:::las r.lS ui,~1,:-ru.i 1·"1ié1:,; t.r atbr.1lhr.:ll"rd,::, pov· ai t.,::'.!m que pa,;;,:iar 
C• ,:- •.A r·- 1:) " 
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.... A·~c~, ... e:,:- .J o~ i:) :r Gi t-E:!lfl i:.~<:;1.1;. i:~ r:1 r ê:t v1:,,=t;~·~, v1·:.c:1f:!-s e'.5 t.~c. f i::t::-f-er-,,:Jc, 
1·· ,:,,;:a? O ·=i•.Je q1.J,2 i::1cor,t.,:2c,?.u? [:•,~r.::·o í s ·=~ue •?. l e'.;; che·;;;1a r- arn .:-1 vi da 
de voc~ês corit. i t:11 •. i'bu corno i2:1·· r.:1? 

- r:•epc;, i ~; •41.~e e l 1:::s cl-"11;;;:•::1a 1··· a,rn c:1+.:.1··· ;;:1p,"1 I ho1_.,, ,:1 t.1·· ?~pr:;, 1 h,::i,.A a v':l. ,ja do 
i. i:H"1,::,1nam j , p,:,1·· -::,1.1 •. c•? F',.) r· quo::,: com,,,.,;:Et 1·" am i::1•1•A :i. na, pi s t..,1 ,;;1 p,s:d í 1·· 
a1··ro::~,. fi."1ri.nl···,;;,1, Ji:.1b~,, s ard í riha , ovo s , c,:~•1'1s,~rvm,, ·;;.~alo:::tê:1, 
carne, a :i. os •;1,::11··· i rnp,;;~ :i r· os v é:1 i d;;:,nd,:, d1": pouco em p,:::,u,::,:, e a ss i rn 
me•=;,m,:, ele~~; ds,1···,,::lo 1.Hn pouq1 .. 1inho, i.rm qui li:.,,, ,:11··1···,:,:;;~ de 1 q1..1i ].,:::,, 
bc,lc:-1i::::l· .. ,,::1, dand,:;:, i:~stdrn, ,;;d ,;,1t.t·i:,11::o,,:1ll···,,::,1.J i::1 vida pt .. a ca,;;::1:-11· 

Poro::11.H:!: 1:!l•E:S r-::·•.::t···1E',i:'1rll ,:::i1..1~"2 :ii:l t.•s'?.líl i:~l ,::õ:tt-nt:::: r.:1·~11.ü. Entti,:, •:j1.H:1nd,:, 
eles fazem alguma çoisa, tr8balha e vai lê pedir e vai 
comer, mas por enqu8nto ainda 8U não fiz isso. eu tentei 
fc:'\ze1·· minha •=c,1Si:.1, t1 .. E,b,,1lh,~;11···, o:::•u bo-l::-1:"ii m:lnh,::1 r·,:,,;;::"1:, ainda lá, 
c::1-=rcü só pri:1 fE1:;:!:~ê:~· umrn 1··1::~un:i.~io co1n os; lanotn,:1111:l, -..:sse cla·:::i•.ü ,~ 
só pra fazer reunião, R minha maloca mesmo é aqui no .•• 
.•. 
- Bom, e o que ~1.1e voe@ quer que aconte~a para as coisas 
voltarem a,:, norrn~l, vam0s dizer, Davi? 

- Bom, se o gerimp~iro saisse todo mundo, se limpasse essa 
àrea aqui, todas as âreas que tem, ai volta novamente a como 
nós ta~ v ;;~. Eu a~c:h ,::, ,:::iu•z~ vai volt. a,... n,::.v 2,mente •=orno i.':1. vi. da do 
í ncí í o ianorncHni. {-H v a í tn;;d:)i::1lhc:11 .. de novo, a í vai c2,,;:,.:H· de 
novo, só pela mata, vai c~~ar pela mata, vai fazer ro~a. vai 
t.r;;;1b.ã1lhar 

l 
·! 

1 - lanomami precisa de muito espa~o? Você precisa de mui~o 
espa,;:o pra viver? 

Preciso, não é só aguale pouquinho 

Por.;:-1ue o írrd í o v a í ~::;;;,d I" cfo1qu:i. ,. v a í 
indios que v~o sair d8qui, v~o ~8~8r 
ct c:2,1··n,:~, p,::,1·co,, rnac,"1co,. ê.'11'"1+:21,, v·~~;::,do,, 
rn,::,t,::,, h•:.':rn l on,;;;i,~ 1".'lét ff1,::1 loca,. er, t.~i,::, •ê:! J. ,;:;: 

bem longe, 4 ou 10 
pra fazer festa, buscar 
t.ud,.;:, •:;:i1.H~ 1::. i. V•:?.t" 1 à l"'le:1 

v a í m1.1q1..1inh,::1lfa1··,. VE,i 
t.1··;:,1z,:::~r r?.1'11 15 d í a s , rc~n+:.~i,·:i ,:;'!].,,,: v a i f.~:<~"~t·· ;;;, fest21, F=·o:,rque n,:=!:~se 
i::11··t·edc:,r aqui d,::i rn;::tl.oci:,t 1··t:i1·"1•:;11..1é:ro v a í c~c~2·i l::.?.1t·: 

- N~o vai t~r 8 ca~e. d8qui un$ 10, 15 d:i8s 8Caba de 
v·1::::p1:~ni.:.,::::, •:::l·"1t".füo 1··1ó :~, r-r •,":!e í ~ê r:.1 di:~ t.,,,~ r 1·" 21 b,;;;:rn ·:::1 t· i':1ndc~ 

- Qu~l é o nome do festB, 3oão DAvi? 
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- ... o que que acontece? Por que que é importante ter as 
festas ... ? O que faz? 

\ 
..• , 
',•,,, 

.- ••• esse que nós faz o ••• gue comemora da morte, que 
morreu, dois anos, três anos, as cinzas do cara que morreu, 
entlo vamos acabar·com essa festa a comemora~ão dele 

- Mas tem outros Ianomami'que vem para participar da festa, 
de longe? 

- N6s tem que visitar eles para participar festa 

- E vocês estão fazendo essas visitas? Hé ql1anto tempo não 
tem uma festa? 

- Jé teve a festa a semana passada 

- Continua a ter festas? 
• 
- Vai co1,tinuar depois, daqui uns dois meses, parque a 
alimenta~lo estê crescendo, ent~o não apra fazer po~que as 
bananas, as macaxeiras, mandioca està verde ainda 

Ca~a n6s tem que caçar bem longe 

- Bem longe? Quantas horas tem que andar? 
... 

- Tem que andar umas 100 km 

- Quantas horas? Um dia. uma noite, tem que dormir para 
chegar? 

- Tem que dormir pra chegar 

- G!•.iantas veze'.=:? 

- Tem que dormir, 3, 4, 5 vezes 

- 5 vezes dormir para chegar na ca~a? 

Chegar na caçada. onde tem mais ca~a nós tem que procurar 
o lugar que tem majs ca~a. 

- Por que aquinão tem? 

Onde tem ga r i mpo nà,:, t.,=?111 CiE1•;:a? 

- Muito tempo que a ge1·,t.e vive aqui, ent~o diminui a caça e 
quando chegou o ~arimpeiro tamb•m, vão chega1,do, matando as 
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ca~a ent~o diminuiu foi muito. Então nós temos que chegar 
bem longe.pra p~jer trazer a ca~a pra poder fazer a festa. 

- E par.:l ,:,nde v,::11::ês vg'io c,':to;::2.-ff·? Pr:l1· a o 
lado do rio Cajai, Catrimani, aonde? 

lado dos suru~ucus, 
' ' ! ' 

- Vocês andam qualquer lugar? 

- Qualquer lugar. n~o tem um lugar certo não pra gente ir. A 
,;;,:ante •:sc,:, U·,e. Vi::1rn,:,s .::l1·,da t· l"H:::'.sse I 1..1·~1a1r, ent.~,::, v amo s rum,:, a,: 
Caj a 1, vamo embora todo mundo pro Cajai, passa uns 15, 16 
j . Ai l t :1 . L j , 1,::1s. vo ... a •- o::-~ novo com i:il Ci:1,;;::mt rnuqu J. nr·1i:l• i:1 

- .Jo~o VclVi, p,:,i- ·:::iue é: irnpc,t"·l:.i:ll'"1t.e, pot· •:::iue vc11::ês pr,:::cisi:1m 
conv í de r o s ,:,ut1··os FWa v í ram na festa? 

• . 
- Para ficar amigo de todos. para os outros n~o pensarem mal 
de vocês? 

- Os outros nào reclamarem. Se não convidar ninguém eles vão 
reclamar · 

- Então é importante para vocês ter sempre os convidados, 
senlo a festa acaba, nlo é? 

- Acaba 

Se vocês n~o vão convidar outros de longe não vai ter 
festa 

- {~ 9ent.e r1~io c:onv í d i:il i,~ s s i m t.:,(:?.m de 1 on·,:'.H=, r,:,,:, r <=11.~e ai Vi:1 i 
est.t·a·;Jar a carne:, se ,:::onvid,"11·· bem lon·21•e. S,::: ,;:~1,.1 convidar do 
Catt·imani dao:~1.d Pt"O CBt1·irn,::ir·d. ,::d vai e'.;.tragar a cat·ne 

- Claro. Ma$ voe@ convida Rerou 

Convida do Rerou. do .•. 
daqui da érea 

isso eu posso fazer, 

Da àrea com a qual vocês têm amigos? 

- Tc:,di:::, inundo 

- Então là tem gente casado. não. quer dizer. vocés buscam 
mulheres là 

Ent~o, João Davi, ê por isso tarnb6m que é importante ter 
uma terra grande, não? 
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- Por isso, por isso tem que ter uma terra grande, não é bem 
,desse tamanho ~isim 

Clat·o, isso é um "chi•:::p ... 1 •. e í r Lrrbo " 

Nossa terra des~es 19 e2tê bem desse tamanho assim. para 
que essa irea desse ta,nanho assim. Os brancos pensam que o 
lndio vai rodar por aqui,' nessa roda da maloca aqui? N~o 

1 

- Está cet·to 

Isso nós não quer. Eu mesmo, os Ianomami, porque eu 
explico pros Ianomami. os brancos estio querendo dar nossa 
terra bem desse tamanho ~ssim, t~ muito pequ~10, onde que 
nós vamos ca~ar? 

Você tem toda a razão. E isso mesmo 

•- Té bem ~esse tamanho 

.J ol;i,:, Da,v í , entg,ic, v,:::,c1~ a,cha ·=-~1.~e tem r.~u·~ ter uma terra assim 
sem ilhas, não? Ocupar toda aérea que vocês sempre 
oc1_4pa r c:1co? 

E)<:a tamente 

- Como que é? Explica bem 

Que os brancos querem fazer a maloca bem aqui, eles querem 
f . i l . J f azer assim, mas a ou~ra ma .. oca aqui, e .. es querem azer 
assim, mas assim eu não quero. Daqui. do Paapiu vai embora, 
n6s queremos assim a terra. Por qu@? Porque a outra maloca 
2,qui vai ,::a1,;:aw invc:id~:r a c.,utra rn2d.o::11::a1 va í dat· problema. Va í 
dar problema. então daqui vai invadir outra maloca também, o 
indiomesmo vai dar problema porque està invadindo porque n~o 
tem mais terra, porque não tem mais caça pra ca~ar. 

- João Davi, como que é com a água? 

A á·;;.RH,, t.i:':I. d :i fiei l .. Eu nl:':ii:, s,,:;: i a if:1,;;;11.1;:1 •:ir •. ti::J ano q1.1,E:! vai 
t .. et:.o 1·ncH", vo 1 +~.E, t" a 1. i rnpr:.11·· ,, i s:~o v ,:IÍ d,=:m1or r.l r , i::,or ,::;i,.~,~ e:, ,tt·~•-H:1 
nti,:, p1··e~st.,::,1.~ rn,:d.:s 1:··,,:,1···,::iu.-:,· '.:;1.-1j,.:·,1_., "'' ó·;;~u21,, 1:::,.:;:,11.1:i.1..1,. E~ r,::r;,:, t •. "~ve 
mais peixe que n6s pesc~v~ e os peixe que n6s pescava, que 
r,,':,::, PE~·;;;ia,va n i 1···,,;11..1é111 F":~•Ji,'1 rni~• :i. s 

N~o tem mais comid~? 

1 
A9,:-, t· 2, .~ d i ·f l ,::: i l r:,r .:, P•=~·,:',c ;"1 r: no , ... i o, ,f.~ d :i f 1,:: i I , 1111 •. 1 i to 

d:i.f1.,:::i.l,. r:,,:,rq, .. ,e 1·,l?'i,:~, + .• -;:~rn P•'"·i:··:•,õ: •. Pt·iat .:;:,nd•:::: fot .. r:,m os P•=i>(e? Os 
r,,·:;, i. >é•"·: mo t· r •:~ 1··· ~,tm, ~;,.t·,l.,,:,, 1·· r 01..1 d•:': l 2,rn,.~.. A 9•:.•nte pe:;:;,:::c,, F•ode j (:O•;,;ia ,.- 
2,n:;,~,::, J. ,::-J,.,~ntr,.:i de, r ío, lnr:1s 1·1~1Q P•='i:liõ,. Ent.:::"io pt·•::::c:isi::1 c:a,;::c:,t· só na 
rnc:d: a, •=r,t.~,::;, '.,';~:::t· é, ,::v.1E:• n,:,:;! vamo c:orn,:.=!t·· só cc:1,;::;;;, di.,t mata·::· Pê-tc:2,, 
a, .. ,-1::.a:1. :• ,=1t.1E~ i :~-::e:t,;:li:, :o ,-,e, t- ,::e,:, rnc,c: t::\1::i:::i ~ rnt.1t.1_~m =- r-:1à s s ar o . S•;"!t- e~ ,~r.Ae is se, 
nós;. varn,:,s ,::c,m,;~ t .. ? 

.. 

•; 
·" ,, 

·} 

j 
: '.,1 'i.: j 
·• .1 
··'! 
-j 

.'' ~ 

.j 



Mas t,m11? 

- Tem 

·•· 1.. .. or •. ;;ie, t~=rn qu,,~ r.!1nd,;;, 1·· l c,1··,,;;;1,"~ p , .. i:l pc11:::l-.e! I" c:lChi::, r , si::w,g,i o n~,::, 
ê::1Chc~, se~ vo,::~~ ver p,:)1· 1::•o:,:1··t.::i r.:·o::w <?.1·::i• •• d nã,:11m: 21,::hc:.'\ •= t21rnbém d•:! 
no :l t.:.,:'-!. voe~~ prec í z a r::1r1dr11r i:-k.~ no i tE': i::,n,~ i:,,::11::ler achi:':it". De noite 

+ 1 j i t ·+ +· t + a genJe encon·~ra paca, vealo, an~a. ca~1~u. coJ1a, ;aJu, 
tudo isso que a gente encontra 

-· . .T c:,~o [)21 vi ,. p t" :i. rn,,::: :i. , .. o ,;;;:u qu,;;.: , .. i ;;1 q, . ..1,"~ vo::11:::(~ r::::,::,rne,;;::a s :':'.:;•~ c,::-,nt. C:11"'1d,::, 
como que era a vida de vocês antes dos garimpeiros chegarem 
aq,.1 i n,:o P i,,1.:.:11:::, i , .. 1 

- Antes da chegade dos garimpeiros nossa vida era tranquila, 
sem preocupa~ão, sem nada. 

- Agora,eu queriB que voe@ contasse o que que é a vida 
tranquila de vocês, corno que é a vida tranquila dos indios? 
De vocês 

- Como que passa urn dia? 

A nossa vida quando não tinha 9arimpei1·0, quando não tinha 
branco, nossa vida era tranquila, muito tranquila, sem 
preocupa~ão e sem a doença. A 11ossa vida era só de 
trabalhar, ca~ar e pescar e matar os peixe com veneno e 
comer e dormir 

Vocês faziam festa? 

N6s fazia festa e nós ca~ava pra fazer festa e nós dan~ava 
e n6s can~ava, muitas coisas gue nós fazia. Nós ficava 
f.~ :1 •'"! ·::H" ,,~ • A·;~ ,:::1 1·· a ,, n ,,:2 ',;; '.?.', •:i i::. ~:w1p o ,, 1· ·1 ti o ,,:~ s t i~1 F· 1·· •'::! ::; t. ;;1 ri d,::, rn i::1 i s .:1 nos~, a 
v í da , p,:, I"' r.:11...11t:!? F·o:::, 1·· q1.H::i chr;::i•,ãf i::11· ,:-1rn n11. .. 1 :i t.c:::o'.3 bt" E1no::os e os 
•:F:11·· i mp,:::~ ir O'.~, ,;;~ mu :i t ,:1 d,:11,.;,t 1'i,:i::1 ,, 1::1 doiõ.~n·;~,J•, •E: c:1 vi dc:1 do t rid i o 
agora não é mais aqueles, ficou diferente 

·•· 1)1.n;:,ndo o::is 9,"11· i rnr,:,,::, j 1 ·,.:,~;: cl·"10:c!'õ:1;:,, 1 · clrfl v,:-:11::1~ s ,:::r1...1 :i ~.;e1··· é~rn que e 1 es 
ficassem, João Davi? 

- Nll:io, E!U rn,2srno ,, t·11".:,~-::; i::1·~11..1 i n~o ,::JI_H:::t· i é:ll'!l q•.iE!. os 9a1 .. i rnpe i r o 
ficc:1sse, nós nl;,i,::, ·::iu,:,!l"'.i.i::1., eu rn,:::sm,::, n:lri,:::, ,:11.1 .•. :::1·":i.a. A9ori::1, oi.rt.ro z , 
O'?'!, 01 .. ~i:,1rr::,s i f::Ll'"f()rrlf.lrrt i çl;:\':~1..1 í, chi:Wli:.1dos T Í ;:,::,;~l . ..li::1 :• N Í. J. ton, •. ,::]. ,~ f i. c,:,u 

t j . f. 1 1 . con .ra '-'=! rn i m , ,::1 povo rn,,~,-~ ·1,:::,-)1 .. 1 o:::on·:.1 .. ,;,1 ,::,::: rn trn 

.. - p CII" ,::p_.J ~!'°;:' 

r-·o:it·que ·1•.~e:1--i,:1 ·:.~i=1nha1·· o.1l•;;;iuma c o í s a , a í ~é!u falei. pr-c-1 ~=les. 
n ~,:, , o 9 cH- i rn p-.;d r· ,::, i.nn ,.:H i::1 1·"1 ~i o v a i r> r·· e:,:; t i.:lt" • F',:, t" ·=11.1 ê ·-;:, P ,::, t· q ,_., e 
ele vai t1·a1:z:et· dc"º"'.t·,,;;:;;~ .. Ent:rio •c'.:!U n~io ,:::p.H~t·,:, ··::iu,;:: ,::, 9;;1l'"irnpei1·-,::, 

.. 



pouse aqui nesta pista, an~~o os parente meu ficar~m contra 
de mim, ai eu deixei de mão, l~rguei de m~o. ai tomaram 
o:,nt.a só p,:,1·- ,::óFd:.c:'\ d í a z o , ,:2u sa:L f or a. p(.,1·-·=1'4~?. elês. qr •. 1et·i;;.rn 
bt·i·,ãlat· c,::,mig,:, pol" c;,;,1...,s~:1 do~:; ·=1ar:irnF··~"1ir·,:, a í ,::::1.~ sai f ora 

- T ~"~ nt awi,:::, );:; ,, q1...i..,~ v· ,:::1 i :~: •,õ: , .. , '.'::', ó ~": u ,:::11 .. H;;i ·I;:. E1 n te :i , ,:, s ,:::, 1...1 t. r os I c,1t·1,:::, ma m i 
nào ajudavam, eles queriam 

- O que que eles 8speravam dos garimp~iros? 

Os 9arirnp•~!i1·-o:; t.1-E,zim,rn bc.'\f:;,t.f:\1-1te r··oupê::t, só pat"iEl a·~t··adat·. 
•Quer diz~r. hoje~ eles vem hoje, entlo eles traziam muitas 
coisa pra dar, a~ucar, farinha, arroz, roupa. rede, entào 
eles trazia s6 uma vez pra agradar os Ianomami, isso eles jé 
estav~m sabendo,uma vez porque eu expliquei pra eles os 
pat·ente a·:::iui ''E::~;~~.~'.~ coi:;r::,:,; ;:.;1,:::1ui é só urna vez p,:,rq1_Je eles 
qu8rem agradar vocês'' então não presta, n~o vai prestar esse 
t·,o:;;:s;1ó,::j.o, ~.~r"Jt~o •. ~u di~;s,::: i:,1·-,:::,s pr:11··ent•.il: 11,::,r·,, Pc.H"•E!t"rt.~~s. se •.m1 
dia c:1q1...1i. ,::e,::k:, .-::edo v a í ap,::11···=-~•::et· c:lor::!1·,,;:r.:1 •!::! e orno 1···,ós n:;:,:, tem 
i.rm rn,~dico, enf,:?.1··rn•!!:i.1··c:l., 1·-1i:1ss•:õ1 F'r.1i:11::,:i u, nl:'ri,::, tem nin,;;iuém pra 
f c:1Z•.E!r t.1~ Eltif.1rn,:E!rrto, n~io i::.i:,rnbém t"•:E?rné:d i o pt-a r21zi;:.::r +.r at.ami:=~t"1tc,, 
nll!io i;:.r:w1 enfe1··rn1::~:i.,,·o,. n!.!:ío t •. ã1m r:-•,:::,1~-1.:.,:, r::h•::1f,:2 ,~ntg"ic, r1l1li,::r t•.:irn. nós 
vaio,::,'.;;; fir::::e,1·· ~~r::,zinho i::1·:~ui. ,::1 n{,s Vi:1Hl,::, r:::01···1-f:.:ir"ll.~c:~r mor .. rel"'1dó'11, •=1...1 
fi:1lei. Ent.~•=• ,::,s I;;:inr:.,mii,llni fm1lou Pt"i:!1 m í rn i:.,ssim: vc,cé é 
rn•:nt. i. r o s c ,, v,::,,::i:?. nltio conhr:,1r::rcc1, v,::,c~~ só o::'!t'i•:;,1.:-u·,a a •;:ient,a e você ,fu: 
en·~~anadot·. "PE~ 1 o amc.r de [:,,,?.1 .. ~s, •::iu n~•=• sou , estou fazendo o 
br:rn1 pr·a vocés" 

- E agora el8s percebe, arn? 

- A•;,:,r:::e1·-,~ ,:,.:.!11~-:!S ,:~~~-:.t.fl:tr:) v,::~r·,ç:f() como ,;t ·=-~1 .. 11~~ .~:• (::l·~~c,1···r .. :i J=l~::!S l~~;:.t~,:1 
P•~t"1'.·;;i:1 ndo ·:~1_.1,::i ,,~1..,1 f r1 I •?'i i a v,,::: 1·· dõ:ld•::.~ rn,;,,1i:;mo, ,:~]. ,,:;·'.~ •::!··i t:.1t-io P•::!l·"1S arido , 
pensando, n~o, ele~ e~t!o vendo. porque eu falei verdade 
rn12::.:;rn,·::,. {-),;;iot·i.~ •,E!lEis ,r::i:·,-;Ul!io v,";,1 .. 1dc, ,::.p.Jt:::1 ,,11.1 •:::~::+·.í::1Vi,~ C:•:::1rt.,::,, eles 
·=~~t-~t=• v~~1·-1i:lc1 

F' O 1" •.'.1 U •:?. '"~ ]. ,:;~ ';;'; 1·· 1 \~i O i::11:::: 1 · ,::·, çj :i ·t· .. i"1 V i;\ m ,: ~ 1 .. 1 •"~ ,::, S f::·, f i':1 l '11.:~ Cr '.-:> l. E\ rn +;. t'" c:I :;;o: r:;:i 1 ·· €t 

r:::k:11"?n,;;:,':I,, •=l~:1'.f., nl:".io i::,cedi -1:.fav;;;,rn .. ,··:11.1i:01ndo •='!U ffa] i:,1Vci1 •?.l~!:!s t",g;io 
acr~dit~va1n, ent~o ag0ra ~Jes est~0 8cr~ditando, v~ncio 
mo t· r f.? t .. , •?.ln ,:~m,d,0, rn,;, 1 i:::,,:-:::::l v,,:;,1·"rdo mo , ... r· "~11·· '"'"'; 9•:;;inte ,. 1nç,1··· 1·- ,!?.ndo as 
cr·ic:1n,;:i'~, rnot·,,·,,:::n,::k', ic1'.é.: rn1.1lh•,':!I'.•?'.::::;, rnr::r, .. t .. ,2n,;:-I,::, ,:·,'.-:; ••• , é i.·:c.'.ie',,:-, ,::11 .. 1(;~ 
t!-:!] e~:~ ,;~si:.~,:, .i:,(_:1··· ,~··I i t. r\1· .. 1clc, 

' .. 

' ., ;, 
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.} 

' 
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··· C,::,nt.,,1 ,::,:::,mo quE: f'o i ,::.1uc:ll'"1d,::, v,::11::1~~"; t-Eil"1t.211"· E1m rnr::'1nd21r os 
9a t· i rnp,,:: i t·os ernb~,1··1:1, DAv i 

... I\I •",•::: +·. •""t"1·I-. '"\ r,, ... ,"" ,-, r,::, t·· 1· 1 n •"" ; I·" ,··, ,·· 1··, .::. ,::1 ·•11"'1 ·::. ,·j,:::. Ci "'l J·" ,'L m r;:,,::. ]0 •• , ••• , -. ,::, 1 ' ]0 t·,,-. ._ .,.1 .• - •• <=: •••••• , =' •.• r .•... 1. ••• •••• _ ••• r.. ••• e •. " •.• •..• _, e.. . r - • , ••• r •• , •. , .• -1 • \ "':' 

ai nós fomos là ai o P8Ssoal do Cajai que vieram, que 
che~8ram na mata, chegaram na mota, então me falaram que tem 
m1...l í t.,:,s 9,:\1'" i rni::•e iro n,T:1 s '=' n::d::. m,, "-'1 i w.~ f ir.11,,,.~ i , .. :. t" e~ ,~ l i:,:s. "voc~~s 
que falaram pra eles onde que tem ouro, foram vocês que 
t.r,:,1 •. 1~-::et· am os ga r: ;, rop,;;;: i. r ,:;, , n~,:, ,;:-~1- i:'1 pt· e.~ fo:1ze1· i ssc,, ngjoet· a pt· a 
f a Lar: q1..tE: tem oi.rr o , n:irio •õ~rfa, Pt"i:'1 c:onvidi"1t·· os 9a1··im~-::·1::~it·o v í r 
êv;:i1 ... 1 i. rro P~.1ap i u " .:-:1. i o P•:2!ss,::,c.1 l , oomo Célj c:1 í , 1·"1t~o Si:1be entendei·· 
bem ent.~io os pe~~so2d. d,::., c.~j a 1 t ,- .. ou:,-,:e!I" arn 1:;':! l •c:!S o s ,;;;iat· i rnpe i r o , 
t1·or..1:-,:,;;;:ram eles e •'.':!ntt·•e::·::;1211··,::1m ,:, •JE.H"irnp,::, ,::l,~les, ,:::,nde ·~les 
t.r ab c:11 hi::l v a:1rn t;;:1mbérn, nós n~io t r c~b211 ha, v a PI" i::1 ló, nós 
trabalhava aqui, antes de chegar o garimpeiro. Então depois 
que el•::'!S d·-,e9~;11·arn onde nós t.ava, na ma+.a , pn:1 ••• os 
garimpeiro, n6s fomos daqr.1i 25 indios pra lé e eles chegaram 
15, Ianomami do Cajai, chegaram 15 e nós agui chegamo 25, ai 
dep,::,is eles já •E'~ntn,Hrl t"ri::1 fv·,,:Jnt,2. r-1i el':'.::s o pessoc::11 de, Cajai 
t.j. nhc:l Põ:1 ssadc, pelos •;;1;;w i 11ir···~ i r: o 21 i me ci:,nt F.11·· arrn t· ,:'.'IP,:1z, t~~rn 
nu.r it.o ·Z.li:1t·:irnr,:,,;:::i.t"O ].;[,,. l::'.nt~io ,::os •;;1r1rirn1·:,.'.::!:i.ro~; •?.stt!ric, bravo lá. 
Bom, nós Vêll'll0'.::7.- ·fc,zi::::1 · ,:::, s,?-•;11.1 i n ti;:.::.• n,:'.:,s t,~rno'.::-; q1..1•2 Pé1SS.i.':\t" ,:, 

t· ád i o P•=~ 1 a Furta I , 21v i sc:u·1d,:, ·::iu~,~ os ,;ia 1·· í rnpe :i t· o t.em rnu i t.:,, tá 
t8ndo muito ga1·imepiro, ent~o eu cansei de falar isso pros 
I arrornarn i "tenha Cc.1 I ma pc, t· ,::i1 ... 1,;;: nós n~,::, s,:::,mos i •:;;iua1 l o 
•;;;tar i rnr,:,,3 i ro, p,:, r que o ·::1,:.11·" i mr::·>-~ i t· ,:, t; ,,~rn rnu i t.a ,:1 , ... ma, tero ror.~ i. t.,:;, 
revólver, tem muita pistola, tem 28, 16, 12, eles tem muita 
at·rnc:,l, eles ,2st~,;::, at"t'nr.~d,::,, ,;.:;ic:11··imp,,dt·,::, n~o v a i desat·mc:1d:,11 eu 
falei p1··a el1::~s. (.h eu f1.d-m•= 1::~1nl::11::,1·--a Pl'"i:1 onde eu t.:.ava, eu 
tava na mc.1t.c, •!:! ~E!l.1:-~s ·l:arnbérn té1V,:.lrn t')21 rna·t.iõ1 os ,:::,ut.1··,::,s I21n,:,m,crnli, 
entg,ic, fui .... me •E'~rnbo , ... ic1, i::!r!lê::it·,1"1:!ri E!U vo J. t.,2 :i de! novo, ,.::1uar10:::I,::, foi de 
rn;anh~i eu v,:, J. t,;;,~ i ,:-J~~ n,:,v,::,, v,::, 1 i::-•::! j •,8 o s I i-,1n,:,rn;;nn i ng:ic, t.r::1 v arn , j i1 
t i nhi:110 ido •::~mt11:11·· E1, l f,1 ondE"~ ~:! st é1 ,::, 9i:, 1· i rnr,::•':'d 1· o, eu n:t-io rn•~ 
ch•,~·;;,1u1::~ i p,::, 1·· P•=: 1·· to PI" c:l ,:::01· .. ,v,;;~ , ... ~'!:,f:1 r" corn •:.:: l •õ":':; ,, c,s ·;;.~c:l l" :i rni::·1::~ :i. , ... ,::, ,, e1...1 
nr:io d· .. re·~:;iue:i. po1· .. p,:::::t··'l::.o,, ,,~1.-1 fui é:d . .rás , i::~u fui ... i.-:d:.t"é1s ,:::l,:,•-3 
I,,1t"10rtli:Hni, t.,.1rnb,~:rn n~io chi:::91.A,:.:' i po1·· pet··t..::, do:;; lcll'"1ornarni ·:::iue 
for ,,Hn r> t" a f 1·· •::'!1·--,i':. •ã,· '"°' ·1 ,"'•S rr'.-!!ic, •::'·'.": i:::•,c:• t" ,:1 , .. ;,:1rn. O'.~ rn,;.:!1.1 ~"; p i::1 I" •,::v·rt,2 nr::io 
•':'~'.;;-,p,,H· ~:l r: ,E\1'1 ,, f;! I ~,:s ,,,~st 21v iõ,rn de:, :i do:::,:c:: pi-- E, -l:·.otn,::11 · ,fa~.:; ,::::,::,isas,, ,:::nt~,;::, 
nlt-i,:, •:?.S r-:,1:~ t· E:1 t· E,Hl .. i:::nt i:\o •=1.-1 f'u i so::::: :i. nho com 111,:21 . ..1 t. ío ,. ,::191.~ente i 
meu tio,. •:::nt~i,:, f'uí s,.::,:;;::inl·11·:o,. at:1·ét'.·E- do:E I21r·10102,rni, ,;;:u f'u í 

:;-,,::,z :i. nl· .. ,o ,, ,:1 i q1 ... 1<E1l·"1,:lo •:.::1 .. 1 f u "i r:::l·"1•:!··~:1,011·"1deo ,;,:1.1 01 .. rv :i o ti 1·0, ;;,, i ,::::r . ..1 oi.rv i 
t. :i 1 • ,:, , l; farnbé 1n n il.'t,:, r::h•:::";~H 1,;.:: :i. ê,1 v ,,;;!I · • (.~ :i. ,::k:r:-,c, i ~-:; q,. 1e (-:: 1 ~.::::::-; sai I" .::1111 

- fYl,:,t"l"o:.·~u mi:::~u +·.ic, .. rno r .. ,-,,~1..1 ,:::,utt"O p;;:11",:;:nt.1::·~ E:: 01..1-l::.1 .. o 1neu ti,:,•= urn 
do Cr,~jai tarnbéto, f or arn .!j. 

- ,:=:nt~io nti,.:, d,:::u p1··a 1nE11·,dcll·" os ·Jie1t".i.rnr·,:=d1··0 ernt:11:::,1-·a r-"::it"que ~.:i!les 
t.inham rna í a c:ll'·roc:1s·~· 

' .. 
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Morreram 2. Não sei se você soube, morreram 2 

- como que trataram 
parente mortos? 

.Jo~i,:, Davi? Oue 

- Nós pedimos socorrp da Base, da Aeronéutica aqui de 
Surucucu, que eles estavam construindo a pista, nós pedimos 
socorro. de 16 eles vieram, pousaram aqui e n6s foram lé pra 
onde teve co11flito, um helicóptero, do Zé Pereira. ent~o 
foram 1, e os garimpeiro tinham ido todo mundo 

Mas é verdade que cortaram os corpos com faca? 

Ngo, esse é mentiroso. isso é mentira. 

- F'e9i;,11··arn todos ,:is 4,. -fi::~:\:!t"í::1rn um b1 • .n·r.11co, ..:-i!nt.et·raram, dep,:,is 
q1.~~ che•;;i,::,u .a P,::,J. íc í a F1;..~•:.kH··r::,l ai nós fornos lá jur,t..,::., e 
pegamos os corpos là, pegamo e botamo num outro lugar ... os 
corpos não estavam cortados 

- Você ficpu com muita raiva porque os seus parentes 
morreram? 

- Bom, depois disso a raiva passou, eu nào fiquei, fiquei 
contente 

Pot" quê? .•. 

- Voe@ ficou contente com a morte dos parentes? 

- João Davi, os Ianomami 1,ào ficaram com raiva quando 
mataram os parente? 

Sei, porque se vingaram, por isso que ficaram contentes, 
satisfeitos, não ê ~ue ficaram content8s. E n~o choraram 
q1.1ando rn,:,1·- r·et· arn os 4 I.r1n,:,marn i? 

- Claro, fica com muita raiva 

Mas depois que mataram os 2 garimpeiros então acharam que 
também conseguiram se vingar 
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João Davi. porque que Ianomami preci~a 

- Porque precisa ca~ar também, se terra 
daqui na cabeceir~ da pista ninguém vai 
vai fazer nada 

for pequena que nem 
fazer nada, ninguém 

Porque é terra peqL1ena, ninguém vai ver mais ca~a. porque 
terra é pequena 

- A ca~a depois que chegaram os garimpeiros,Jo~o Davi, o que 
que mudou na vida de vocês? Vocês pararam de ca~ar, vocês 
pararam de plantar? O que que aconteceu? 

·- N~,:,. eorno ,;;,!1.1 t ,r:~ ,::::,.:r1 .. rt.>-c! i. • quê~nd,:, ,;:h,::::9,::11··· arn r::,s · ga t" i TllP•::!! i 1·· os. 
~uando ch~garam os brancos aqui pararam porque eles se 
acostumou com as comidas de b1·anco, se acostumaram todo dia 
eu via là nas cantinas ales pegavam as coisas, ia à noite 
também r,:•eç,1211·- L:,o li"1c:h,:1, 1::,,,,~S,lr.:tf'· um qu i lo d~"E! ic1 r· 1·- 07, P•!:!92 r um 
q1.d. l.::i de fi..=..1··inh.,,t, um PE!Cfatr;::•·:r di::i! Jc:,bó,. t.1.1do isso:) que elr:s 
P~'E!9ê:1 v am 

- Isso eu não achei foi bom. eu echei muito errado com esse 
n•:?.•;ió,::j o , por is:;;;,:::, qu~::i ,,;;!u ,;:::,::l1···,~"·':':!i d~::~ f a lar .. corn i::~les, coro rnet~s 
parentes, pra poder fazer força, pra pod8r ca~ar, essa~ 
co::ds,;;1s .~~ ch-=:d.i::t. ,:::h:! sal,. íf.l ,::::211· .. no':! o:fu s,:~,n Si:,tt"l';;;11_rn!, r.:1 sat·dinh21 náo 
F'l·"?,t.'.C:t;, 1:::i::11···1sE~f'VE\ r·d~\cr F:11···1:;!~;-;t.~\.. r.t~:'f C~ffal· .. V'Jt~! ,::·p_,,.~:: t.1~:irn ét•=ll .. ~I:"::? 1 i::\ • u" t"1f::i1:, 
p 1·· ,;;~ s ta ,. i?. n t. ~ o ,::: u '.·S ,:::, u l:.:, e ,:·11.1,õ:! n ~i o i:::· 1··· ,::: '.·,d·. i:'t ,, r::! 1···, ·I::. :Zi ,:::i 1=i u f a l •:E! i " O l h i::\ • 
€'~5':::-;i;:! ne·;;;ióci,:, n~o p1··,:2st.2t, vocô'.'::.. t.,r:::m q1.1,:::? pr,:,,:::urar na1 m21tü:1 o 
qu,::=~ nós PE~"::1,:tVic1, b::rn ,·:·p .. 1,:::: f,,:1·;:~•,Õ!!' .. i',1 m,;:;:-;;;m,::1 ,·::·ois,:1. N:t-io ri1dia,nt.2, i.1·· 
] f."' e ,::r I n o :e::: b t" f.:ü"1 e,::, ,, ,.:r '.'!- ·:;:1 .H · i rn F' ,,::--i 1·· .-::, .. q 1 ... 1 ,;,, i',d. n grj r::, v .rd o:fa1 1· · e•.':!, ... ·f::. ,:::, ,. 
'l(:i,:::•1~~~; v~,:1 ,:=ti::c1~·.~t1...1rn1::,I"· v,tlt.:i v ai cl<::t1· .. .-::·~::!f'tl"':i:, V(),::,~~-=~ \'~i:, F'C:t1···r.;\1· .. 11 a í 

,:;:lu f .::1 l ,,2 i ,. n~i,:::, ,. tudo b•:?.rn. tE:1 I 

as festas de voe~~? 

·- M •=: d i :2: 1...1 m s1 r:::: ,:::, :i. ',:.; ;::, ,. e,·:, rn ,2 ~-: F:; E1 s m ,:::, ,.- +. ,:,! ?, ·~, CW! . ·~ '.f; t. ~ ,:, a ,:::11:::1· .. rl::.,;;~ e e n d o 
•==!t"il::.1···1:::! voe~~~:~ dt.-1 1.::•1:,r r.:1 ccrnt i1···11.12,r· i:1 v ícía no1·-rni:;ilmer·1t•:õ!? 

... Bom. s,2 os mt~d i. ,:r: .. s, ,:,'.-;'; ,::,1.xf: , ... i"1 '.,- '"º~o:-1u í i:-:o~ê!·;; qu,:;;, f az.;;:,ndo f o 1· ,;;::;;;, , 
'F a:z-,:;:,ndo 1.:. r a ·l:.,s1rn•:!l"·1t o,, ,_ .. ·ç,i ·t+:.1··· o l ;;:,n,:;:1,-:o õ:1 rn.::, l ;,:, r j t, .. c:1 :i .-:iu"'? v a :i v o J. -1::. 'º~ 1· 
z í rn , v;;:,:i v,:,lt.~:tt- 1·-10:..11"·1nf.:1l,. õ.-t v ícía do 1n,:::l;i,:, v a i volti::tt· a,:, normal 

.. )l 



- Não, sem garimpeiro, sem g8rimpeiro. Agora, vindo os 
médicos fazendo tratamento nos lanomami dB malêria ai sim, 
v a í vo l t.ar e:\ n,::,ss.;, v icf a vai vo lt.ar- ar::, nor ma I d,;;;: n,:,v~::,. Ent.lti,:, 
vai a1..1rnent.a t· d,;~ 1 .. ·,ovo, a,3,::n·· a. '.~',e n~í,:, f i::tZF.!ndo nada, se · n~c, ' ·," dc:1ndo assist.éncia:-t m._:,:lhcw, né1d.=:1, n~o v a i voltar ma í s n1jn·ca, 
nàc, vr.:1i volt.1;;,t- micds nun,::.:c:1 .. Pc,r ·~.:11 ... 11:.~·7• Pot··,::11..1,:~ vai ac,:i.bar-, os 
outros vai ficar t~iste~ v•o ficando triste cada vez mais, 
então não vai voltar a vida, então vai ficar bem pouquinhos 
Iar,ornc,m:i. ,. v a t fici:11"' l:;11ê·Wl i:::0,:::,1,Aq1..1inh,::,, ;::1s',:,;irn ·'.:11 ... 1e eu pense, 
t.amb •. "::!l'll. Ag,::11·· é,,, o s br arrco , ·~U•.:.!l'l'I nr~1,:::, ajuda n~•=• f az , entg,i,:, q1 .. J1:Hn 
ajudc::-t, ent.~,:, vamos i:duda1··· os í nd í o s , varno s dat .. urna 
assist~)r,cia rnelhc,t·, varnos bo-f:.r.:11·· ~:·r·a aurrH:::nt.;,H· os Lar .. iomam í e 
v,:1rno::,s l8Vi:H" umrn~~di,:::,::,, YiElíflO'.:'- Pc:15'.0:i!:11"' na,s mi::1l,::11:::ct i:::iue t.•::Hn 
próximo, 15, 14 dias pra fazer tratametno controlando 
malà1·ia, ai està certo. Esses médicos q~e estào mandando 
agora eu não achando é bom. Por quê? Porque só faz dar 
rem~dio um dia só, só d~ o remédio um dia s6. Isso eu não 
~T:!St.01..1 ,e1i::h<?lnd,::, bom, a1s:si1n ·:::i• •. J•:i! v a í c:1...1rE1t· rn~:1lt·ü"ia? f\lg,:,::;,,, a~ssim 
não vai curar malária. 
• 

Tem que ficar sempre? 

- Tem que ficar uma pessoa na maloca até 15, 14 dias pra 
p,:,de t" ~~cabi:it· com l'Oi::l l it1 r i a , t€Wl ,:11.,~E! -1:-•::l! t" 't.i:lrnbém urna bo r r i f i::1,;::~o, 
tem que borrifar a maloc8 tamb&m, pra poder matar o mosquito 

- João Davi, eu queria q1.1e você contasse o que que é que os 
garimpeiros trouxeram de ruim e o q1.1e els trouxeram de bom, 
se é que eles trouxeram 

- N~,:,, e, •=!LJe o s ,;;;iat· i rnpe :i. 1· .. ,:, t.r 01 .. ,:,-,:i::~,-- arn t:11.)1n '"~u nl:':-io vi na,dai ~ Et.J 
nll!i,::, vi e, ·:::iue é born. E1.., n:;io vi o q, ... ,e ,~ boio, p,:w qLH:! r,ós 
•;,1anhE!rn,:, nada. E l •?.S só t 1· ,:,1.~:,-·:e 1·· ""'m o ,:::iuE~ é t" ui m , ;;" 
do,;;,1· .. ,,;.:ê:,, ma 1 à 1·- i .::1, E:lt"ltl:.!"" ·=fl.lO:::! n~io •?.:,-:: i. s t. i .:1 q1_.1;;1ndo n:l'.io t. i nh,ãt 
branco, n~o existia malària, ne9ativo, n~o existia malária 

- .J () ~, () [:•~;,V i :r ,:~~ '~7, ~: I~~ t ~-· (!~ f.::i i:t 11·"1 e, ~ e,·=~() I"" i:[\ ;1 ,:::11 .• 1 ~~:i '='~ ~=.; -t. f, s •::! 1 ··1 •::1,·~t ·F ,~J! i t. ,::. 
pelos médicos va:i. parar dagui a 10 di~s 

Vai parar aqui pra 10 dias vai terminar 

f'1t':!Po:::,is d•= 10 dias,::, q1.-1,=2 v a í s,;:J!I"? 

.... r::· i S':-7,(:t ,:·11..~·= ~~!1 .. 1 ~~1(-:r:::-~t-i::ll' i ,~:\ :e 1··,~t•:.:, s,:::i .i. St~'! V()C:~r~ ,:11.~1:ili1·- f'a.:;;~,::;!~" ~\ 
p,21··0;;:H.W1'1:.f~, ,::, ,::p .. H,~ ··::rt..H::! v,:::,c:1:~ 1;'~'.:';F'Ol·"ic'\ ,::·11.1ü ictCOl"1t•:'JC:E'~ ,:k~r:,,::,i\::? Ü q1_~,::! 
você ·,::1os-l:at-ia, ,::c,rno ·:·1u,;:;! =-•'=l"ii::1 bom t1·a\i::E-1t" o Ic1nornarni di:~pois 
·~I.JE! <:'.1Cab.:11·· Ell'fl ~~s~~-1:',!S 1 5 ,:j i. :::tS.. S·=-~ y,::,,::1g.5 ,::'fUO:'!I'" •'::!111 ·~=,1.~I:'.! ,;:,:,; rnéd i CO'E 
c.-:cnt j nur.lrrl, o::r::,rno -:-.11..1,:;:! v,:11·::~! ,:~11..-K'J ,- 0::-1•. 1t:=1 '::;.,;;~ j ;;;, bom pa:1 t·· a t.\:!l..l pr::,vo? 
l:.:!l"1-l:.,:~r·,i:j€:1 . ..1 "? I SSC• ~! 1,Al'n;:;~ e:,:, i :.~ (~l :- V()1.:{~ 1.:c1t··1t a i SSCt. [1e~::·i:, is' ,21 . ..1 ac:l··,1:1 
g1...,,:;;, .~ bom também v,:::,cé fi::111:1.1·· o ·::iu~~~ v,:11::::f1 fc::, l ou ,::,ntem à rio i t.,;:~, 
que voe@ tem medo que se os garimpeiros saem entra a 
Paranapanema. Então s~o duas coisas diferentes. é bom dizer, 
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o •::iu•= vocês q1.~e1· em. o qu1;;;~ o:::iue o 
bem e qual ê o teu medo se aqui 
não tem quem vii-cuidar 

Ianomami precisa pra vive~ 
não tem assistência, se aqui 

' 

LADO B: 
\ · .. \ ... 

- Os garimpeiro que atrapalharam a ge1,te, que nós tem o 
carninhoda gente, então o garimpeiro veio, chega eles faz um 
picadão bem grande e est1·a9a o caminho da gente, com o 
chuteiro deles, com as c~l~ada deles pra ir. Por que que 
eles estraga? Porque eles sào muitos, muitas vezes, volta 4, 
5 vzes voltando pra tr,s e pra frente, então o nosso caminho 
some 

- Não, tem que proc1.1rar onde vai o nosso caminho. então a 
·::t•:::nte pe9a o n,:,sso carnd. rrho ,a1··,U.!:i,::, tem ,:::iu•?. pt·oc,.war "ah, po1~ 
a-=11 • .ii", a passc:'1·~€:m do ·:;;1éõ11··imr,::,,2:i.r,:, é assim, F'•:w ao::;i,.d ,:, ,::,,..itr,:, .~ 
tqui, o o~~ro é assim, o outro é assim, ent~o mistura com os 
caminho dos branco 

- E vocês ficam perdidos? 

- N~o. nós continuamo faze,· outro, cortando dire~âo da 
maloca 

- Jo~o Davi, esse pessoal médico que está ai, vai embora 
daqui a 10 dias. E ai, o que vai acontecer com voc@s? 

- Vai voltar a malària novamente, vai voltar, ninguém v~i 
curar. Quem é que vai curar? Ninguém. Nlo vai ter medico, 
não vai ter remédio. entlo ning1.1êm vai dar remédio pra gente 
melhorar um pouco, ent~o minha preocupa~~º é isso, daqui pra 
10 dias que médico n~o vai ter mais, ent~o. como ê que n6s 
vamos ficar? Isso que eu n~o estou achando bom. Isso que eu 
acho importante 

Ent~o. explica porque que vocês precisam de tanta terra 

- l\l~o. A i:.e1··n::"\ peqtH:'!nininha nós n~,:, q1.~et .. em,;:,s. Tc,dos nós, nós 
não vamos querer, se alguém entregar a ter·ra pequ@na nós n~o 
vamos querer, quer dizer, se os Ianomami n~o v~o ficar na 
terra pe~uenininha, então o Ianomami não vai andar bem por 
a q1_1 i a~.,;s i rn , ar t" ,:11:11::~i:ll'"1d,:, ,:1 lllfa 1 oca,, n:l:í,:,, ent.fl'i,::o t.•'.::!m ·=JI.A•'.= ande, t· bem 
l ot· •. :;:i,2, junta ,::,s t 5, 1 O i. ano1n.:~m i v~,:, •::!rnb,:, t .. i:1, pra podi::~,-- •=E,,;:a r , 
eles não ca,;:am assim por perto pra fazer festa, então eles 
vão ,:::r-1,;,~1·.. bern l 01· .. ,·::K~, fa~:~•,::rrn 1 O O 1cm .. , vai •=1nbot· a,, s,::: j a 1 O O km . 
ou mais, ent~o ele vai embora, vai ca,;:ar, vai matar anta, 

, . . :• .. 
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porco, veado, macaco, mutum, tudo isso que ele vai matar, 
ent~o ele vai muquinhar li mesmo 

- .J,:,~,:, Davi, 

Eu ngo ,vi eu não vou contar esse negócio, agora, se eu vi 
meus olhos mesmo ai sim, ai eu vou contar. Eu n~o vou contar 
s6 a hist6ria que eu ouvi, sabe. 

Sim, você tem raz~o. Tem que ver pra ••• 

Tem que ver, tem que dizer a verdade, eu n~o vou dizer 
assim uma best~ira 

A história acontece vão aumentando a história 

Exatamente, sim, não tem d~vida. Mas aqui, aqui mesmo, com 
esses nunca ouve problemas o garimpeiro pegando mulheres 
ianomami, esse tipo de coisa? 
• 

Nio, aqui n~o. estio todos reunidos. Porque as mulheres 
s~o todas reunidas aqui, se o garimpeiro mexer mulher, nós, 

l l 1 • . . f nossas mu ~eres, poce concar a mim, ai eu· a~o uma 
entrevista pra todo mundo ouvir; ai eles n~o mexem, elas 
também nunca contou. 

- Sei, ent~o o que você esté dizendo é que vocé conseguiu 
controlar aqui a situa~~º 

- Hum, hum, porque elas não e os garimpei1·os não mexem ~s 
mulher e elas também não vão agradar as coisas que dep~s 
querem conversar com 8las, então nlo conversam por perto, 
isso~ meio perigo, por que? Por~ue tem alguma doen~a vai 
transmitir por perto. Ai eu conversei isso com elas, com 
eles também 

- Mes parece que aqui tem doen~a venérea. Tem doen~a do 
homem branco? 

- Quantos dias fica 0 

- Um dia 

Ah, isso vai embora logo, porque é oleoso 

er .. 1 n~o sei:. que eu ··1tH,~t .. :i.ti1 p,;;~r·:J1 .. ~ntat· à m,~dica me1s eu ouv í 

fa 1 at· que se P•:?nsc:1 ·~1'-'•= t.E'!l'íl 

·- i:.ie1···é, qu,:::! é,:1 Ci::d:.E.1n~i? 
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- Joio Davi~ eu n~o sei, e1_1 tenho que perguntar,eu também s6 
gosto de falar quando tenho cert~za, sabe? Não sei, mas nós 
podemos perguntar~ que o médico pode até ..• A Catana onde 
que està? 

\ 't,.' 

-· A CAtc:,ni:l està i:,lqui. A Ci:\tfani'll jé1 ti:~ve,. n~io s,:F.!1 se ainda t,Em1 
cJ,:,e!r·,r;::a v~~!t""11:"::!1·-t!=a ,:11 .. ~i:-~ .e, l:,t-r::,1·-r,:::,:1 1::lc:i clc,1:!l"11;:::r.:t11 E~'.~'-:;1=! t"'1~.:::. é t.rctr·,sr.:,1:ji::1 
com o bt· anc,:, nâo, '.~;albr::~, <::: o pes,;-;01:11 do Caj ai que pe,;totJ 1 á em 
Boa Vista e transou com ela ai 8la pegou essa doen~a que ela 
jà passou uns 2 meses lã em Boa Vista lé na Casa do 
Incho, fo:lZ•ã!ndo tr·a,t.1,Hne, .. ,t.o d•2s:-c.::; •. ,~ r·,r:::!'JÓ•::i,:, a í , E1~1 diss~~ pn;;, els:~ 
não voltar mais com esse pessoal do Cajai, esse ê um perigo, 
se ê.1u1·n,2ni:.E1 t· a,•:::it.r i v .;,, 'i mo 1· t· .. 1::,1 t· todo murido 

- Sim, isso mesmo, tem q1_1e tomar muito cuidado.· Se ela tem, 
tem que curar bem para não transmitir isso para outros. 

·- J,:,íl;ic, Davi" y,:,,:::f:~ E:Stí::1 Vi:-1 ':":::-q:::, 1 :í. Ci'H"1Clo 1::.•01· ,:·1u~~ ·::it~·= pt·e,:: i Si=1 de 
t.er1··a 
•• 
- Pnt··::11.1•"'• ·~1· ,:::ier,·1-.,:::, r.:·,1··,:;,,-··1· 0~··, ,--1.,.. +·.,:::.,,·•-:::. 1·":::.1· or' 1··,,··,r,-111,::',! rió s r·,~o r11J,:::.t .. - - -· e: _ •. •. -· r· - .•.. .. ..• e •. Jc .• \ •. .••. a , .• , ,1,..., - :, ... ... - .., - , ... ..., -, .• - 

a terra pequena, n6s queremos a -r:.~rr~ m8i0r, porque. nos 
vamo'.;;; v :i V•:::H·· rnu í to t,:?.mpo a•:::iu i , n~,:, v,:1111os s,êd r pra 1 u·:;1a1·- 
n1:?.nhurn, bem I c,n·;~,;;:~, r.,1:;;s i rn ,, Pt" r::1 ,:::,1 .. 1-1::., .. fü fa l d•S! :i. ,:.1. Ent.~c, n•:'.:•'.'~ v amo s 
viver muito tempo aqui. v8i viver eu, vai viver os outros 
q1.H:~ t"1í::1s,::em e c,s out.t'·os q1 ... h':• v:1:ieo nõ:1s,:::..-:~1· ·l:.;;:1ml:J •. tm, q1_.1e yg;i,:, 
,::ri::::si::e r , v~io vi V•:H· r111..-li to t~;;:rnp,::, 1::1.::iu i , os oi rt r os ,:::1ue vem, 
e1· .. ,t.~-ic;, pr e,:: :L Sfa de rnu i i: ;;:1 -1::.r:;;: ,~ 1· a,, 1:::,i· ei:: i. s;;,, d,:::: t.e1·· r i:':I rnc1 i ot· 

-· 01_.1andc, v,::11:::it~s f i c,:1m rn1 .. 1 :i. '1::.,::, t,,;;!rnF"::, num l 1..1•;1211"" só o que c1c:ontt=:::ce 
corn a ca~a. o que acont8ce ' 

- !J,!::! 1·"1ós f i. i::E,l r t·1e:s'.,';;o.,t. l 1.1,;_:11-,1t" p,::=:•:::p ... 1 •. :?no mu :i. t.o t,";:mr:•o .;~ i 1··,llo tem 
t·1c:1cJ2., •:11_.1,,::! comer, 1·"1~,:::, Vr.,1 i t(':!t" ni?.1dE1, nliric, v a i t,?.t· ,::c:~,;.~a. r,~o v a í 

t •. "!t .. planta, nlllio v a í t •. :1· n,~1dE1,. F·Ot" is:;;,::, ,:11 •. 1•:B nós ,:::iuer urna 
t,2 r t .. 21 me, i o t" 

.... E t'l 1·· ,:::11;:::,,~, '.~;,;;;: v,::,c(!~ '.,: f :i e i:1r e:ro mu :l t ,:::, t •2!11lF·O num rn1::"! srnú 1, .. ,.~aH· 21 
, ... ox a cc,1·,t i 1·"1Uc1 dr::,nd,.:,·-::· Corno ·=1u,;;;: vc,,:;:r:)s t1~rn •:11 .. 11::~ f c~ze t· ·-;:, 

-· A t,::::1··1·",:1 v a í fi.f.::,,H· f'1·-,i.li:::c:1. Por· ,·:p.1(,: q1.1,:=• vai ficr:H .. ft"c:1c;.:1·? 
F' e, 1··· ,-11..1 ,::::- t .. r ,~, ~-;::.. \,:1 €:: r I" \A 1.::i ê~t rJ, =-~ ;\ 1· \/ i':t t·'" ,:::, ~-: t::! r, -~:i !:;; ,-: 1 , .. t -:r~ .i. rn t~\ 1;?. t'"t •~:i 7.-~ F::· l e~ r1 t. i!t •= 
v.::1 i f'ic,c1t·1d,::, f1··":1i::r.,1 :a1 i:.,;:;:v , ... ,01, •?i'l"l-1:'.l~i,::, '·::-•e~ nó'.~ F··~~·:J,E1t· ;;:1 t;.':?t"t",~1 
pe•::11 •. 1,:.=::na n~i,:, t.,,::!m l 1 .. ~':-~r.,11·.. p1· 21 f ;;:,:,~,;;~r·· 01.xt , ... a rna lc .• ::a ,. i:\ond~.~ ·br:m 
i;:.1;;~ t .. , ... 21 vi 1~9,;.:!m, •?.t' d: ~i,:, n,~,:-~;. + ,~m q1. 1,;2 ~ ~::1 rnud i:,1 r PI .. õ:1 i:)ut.1· .. ,."1, onde tem 
é, te t" t· .,;1 vir •;;;rern, nó'.;; l;:.,;:wi -:-iue '.'~E~ rnucli::, r • Eri+ ::i;:, ,, nós, t,2rn ,:~1 ... 1e 
f c:1z,,~t· t"Ç)Ç.ê:1 l é1 ,. i:~•:•t'1ch~: t•,~rn t.çi:r v· ,;;, vi 1·· ·,~~•::irn rê':! i;:.•01· i. ssc, ·:1u~.':! nós 
queremos a terra b~m pequenininha, tà certo? 

-· J ()?::ic, Dc-lV j_ o v,:,cl'.!:! ] ,1:, V :i U l .. .fl'fl,) t, .. i:'l';;l,~:·d i. r.1 t~,::. ·~1t" F.:1nde COlllO •:':!SSi::t 
qu,c:~ c1:0;t.á i::lC1:,nt.ec:•,·:ndo r:1qu i cc.•rn ,::,s i , ... ,d i ,::.,:::: ·-;:, I.Jrné:'1 ,:::oi :;;ê:1 t; g,;,::, t" ui rn? 
.Já c.1l·;;:R.11·ni:,1 v,:::::: rnot·r-,õ~I..I ·l.:.i:'1n~:r:1 9c:nti::,! .. jh f í c,.:,u ·t::.õ:11· .. ,t.~1 ,;;1~:::1·"1t.,;:~ 
doen~~ como agora? 
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- {)esde qL~e vcic~ si:~ l ,,:::rnl::ir a, iãt J. ,:;;iurni'.:1 Y•r~z t~•::,:w,t.eceu tanto 
problema com os ianomami, com vocês? ianta morte, tanta 
do ""•""1•.,-::. r,or ,;:,-..,·.-::.rr11·-.1 n ,-11 1 :::.t-1't. ':,"" •.... ,::,,:::,;::,·-,,,,, "'" ,...;, ,,:::. v, ...•• -~ c,-,r,'-,e.--~ '} ~. 'I"'.• -.:;:;1 p,,.Çõ\:- r- ,..,,1-,,,_ •.•.• ,:, - •. ,,;., e .. , . .., r• .... ,..,_,,,.11,1\ •• J .., •••• _, --- - r ·-- r.;;i ••• _ 

rno r rerc.~m? 

- Bom, eu só cheguei de conhecer até agui até no Paapiu, 
morreram umas 15 crianç~i aqui na outra maloca 13 e na outra 
4, s6 essas 4 malocas daqui. E aqui no Paapiu e do ••• e do 

- E alguma outra vez tinha acontecido de morrer tanta 
crian~a? 

N•o. Antes de garimpeiro não teve 

Então fala pra mim, antes de ter garimpeiro n~o tinha 
acontecido de mort"er tanta crian~a 

• 
- Não, n~o teve, isso n~o teve, antes de garimpeiro n~o teve 
como que morreu tanto hoje, entlo nlo teve nada 

Por 9ue morreram, Jo~o Davi, todas essas crian~as? 

- Porque o branco trouxe a doen~a. porque o branco trouxe a 
maliria, porque outras malérias que é fot"te, ent~o. chegaram 
aqui pron~o, morreram as crian~as, pegaram doen~a,·morreu as 
crian~as, até meu perdi também, 

E isso n•o deixa você triste? 

N~o. depois passa um ano n~o fica triste? 

Os Ianomami ficarma ricos com o ouro que saiu daqui? 

- Ficaram como? Os Ianomami nlo ficaram rico. O outro, o ••• 
fal8 que éU sou rico, né. Mas eu n~o sou. Ele p~nsa qué QU 
ganha tanto ouro nessa pista.ou porcentagem e esse.que ele 
fala, eu tenho até jornal dele e e$se que ele fala, mas eu 
não ganha igual a ele 

- N~o. a gen~e deixou de lado duas per9L1~tas. Uma é sobre o 
que vai acontecer quando acabar o trabaJt,o 

- Isso ele jà respondeu 

E 2~ ,:,L~tt"a .~ a i.,trn,,:::a,;-;;:1 'll.lE! SE!n-1:.•::~ SEi St::: 1-et.ir·a os 9ai--irnpei1·-os 
,;;-~ aqui nà,::, vern LHn 1:::·,~ss,::,i::11 bom p211- ê1 dsü· ,::ipo i e, f::!nt.~i,:, pode 
entr·ar a Paranapanem8, isso ~ue eles contam por aql1i. Talvez 
é bom f e:\ 1 ar • 

' 

.. , 
,: 

,. ,, 


