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1. Essa Parapanema é uma pessoa grande. Ele vai trabalhar, e nós 
o que vamos fazer? Será que vamos ganhar alguma coisa se a mine 
radora entrar? E será que os Yanomami vão aceitar? Eu já fiz uma 
pergunta para toda a maloca que os Yanomami não aceitam. Eles 
estão dizendo que se o grande minerador entrar vai ficar a mesma 
coisa que os branco estão trazendo - será que ninguém vai empatar 
esse negócio? João Davi Yanomami 

2. Por que nós estamos pegando muita doença? Por causa do branco. 
E o minerador entrar é a mesma coisa que vai acontecer de novo. t 
a mesma coisa. João Davi Yanomami 

3. As crianças, tudo, já morreu quase tudo. Tuxaua Brito Yanomami 

4. Eles vão tirar todo mundo ou eles vão deixar alguns garimpeiros 
pra ficar na área? Então quero pra retirar todo mundo. Não deixar 
voltar de novo, que isso aí que não quero, que os garimpeiro volte 
de novo pra cá. Então vai embora, o garimpeiro vai embora de uma 
vez e não volta mais pra cá. Tuxaua Brito Yanomami 

5. Todas essas crianças morreram'·porque o branco tr-0uxe a doença, 
porque o branco trouxe a malária. Morreu as crianças, até minha 
perdi também. João Davi Yanomami 

6. Os Yanomami vai acabar, é por isso que não aceito que os 
garimpeiros volte pra cá de novo. Porque já perdi o irmão, foi 
matado pelos garimpeiros dois irmãos que eu perdi, e estou muito 
com raiva dos garimpeiros por isso. Tuxaua Brito Yanomami 

7. Já acabaram com a água, já contaminaram a água todinha, já 
acabaram com a pesca e caça, que nós comemos,e por isso estamos 
passando muita necessidade. Tuxaua Brito Yanom.ami 

8. Saindo esses garimpeiro todos nós achamos que os Yanomami vão 
crescer de novo. Eu quero a nossa vida quando tinha só Yanomami, 
quando não tinha branco, essa a nossa vida que vivíamos nessa terra 
aqui mesmo, onde nascemos, então queremos viver na nossa terra. 
Tuxaua Brito Yanomami 

9. Depois que eles chegaram atrapalhar a vida do Yanomami, por que? 
Porque começaram aqui na pista a pedir arroz, farinha, jabá, 
sardinha, ovos, conserva, galeto, carne, aí os garimpeiros vai 
dando de pouco em pouco e assim mesmo eles dando um pouquinho, 
arroz de 1 quilo, bolacha, dando assim, aí atrapalha a vida para 
caçar. João Davi Yanomami 

10. Se o garimpeiro saísse todo mundo, se limpasse essa área aqui, 
todas as áreas que tem, aí volta novamente a como nós tava. AÍ 
vai trabalhar de novo, ai vai caçar de novo, vai caçar pela mata, 
vai fazer roça, vai trabalhar. João Davi Yanomami 

11. Por isso tem que ter uma terra grande, não é bem desse tamanho 
assim. Os brancos pensam que o índio vai rodar por aqui, nessa 
roda da .maloca aqui? Não. Isso nós não quer. Os brancos estão 
querendo dar nossa terra bem desse tamanho assim, tá muito pequeno. 
Onde que nós vamos caçar? João Davi Yanomami 



J 

2 

12. A água tá difícil. Eu não sei a água que ano vai retornar, 
voltar a limpar. Isso vai demorar, porque a água não prestou mais 
porque sujou a água, poluiu, e não teve mais peixe que nós pescava. 
Pra onde foram os peixe? Os peixe morreram, enterrou de lama. 
João Davi Yanomami 

13. A nossa vida quando não tinha garimpeiro, quando não tinha 
branco, nossa vida era tranquila, muito tranquila, sem preocupação 
e sem a doença. A nossa vida era só de trabalhar, caçar e pescar 
e matar os peixe com veneno e comer e dormir. João Davi Yanomami 

14. Nós fazia festa e nós caçava pra fazer festa e nós dançava 
e nós cantava, muitas coisas que nós fazia. Nós ficava alegre. 
Agora, nesse tempo, não está prestando mais a nossa vida, por quê? 
Porque chegaram muitos brancos e os garimpeiros e muita doença, a 
doença, e a vida do índio agora não é mais aqueles, ficou diferente. 
João Davi Yanomam:i.J i. i 

15. Os garimpeiros traziam muitas coisa pra dar - açúcar, farinha, 
arroz, roupa, rede - então eles trazia só uma vez pra agradar os 
Yanomami. Eu expliquei pra os parente "não vai prestar esse 
negócio - um dia aqui, cedo cedo vai aparecer doença, e como nós 
não tem um médico, enfermeira, não tem ninguém pra fazer tratamento, 
não tem remédio pra fazer tratamento, nós vamos ficar sozinho aqui 
e nós vamos continuar morrendo", eu falei. João Davi Yanomami 

~·· 
16. Eu cansei de falar pros Yanomami "tenha calma porque nós não 
somos igual o garimpeiro, porque o garimpeiro tem muita arma, tem 
muito revólver, tem muita pistola, garimpeiro não vai desarmado", 
eu falei pra eles. Mas os meus parente não esperaram, eles estavam 
doidos pra tomar as coisas. Então fui sozinho, atrás deles. Aí 
quando eu fui chegando eu ouvi tiro. Morreu meu tio, morreu outro 
parente e outro meu tio e um do Cajaí também, foram quatro. 
João Davi Yanomami 

17. Sem garimpeiro, vindo os médicos fazendo tratamento da malária, 
aí sim, a nossa vida vai voltar ao normal de novo. Se não fazendo 
nada, se não dando assistência melhor não vai voltar mais nunca. 
Por quê? Porque vai acabar, os outros vai ficar triste, vão ficando 
triste cada vez mais, então não vai voltar a vida, então vai ficar 
bem pouquinho Yanomami. João Davi Yanomami 

18. O que os garimpeiro trouxeram de bom 
vi o que é bom, porque nós ganhamo nada. 
é ruim, a doença, malária, antes que não 
branco. João Davi Yanomami 

eu não vi nada. Eu nao 
Eles só trouxeram o que 

existia quando não tinha 

19. Nós não quer a terra pequena, nós queremos a terra maior, porque 
nós vamos viver muito tempo aqui, não vamos sair pra lugar nenhum. 
Vai viver eu, vai viver os outros que nascem e os outros que vão 
nascer também, que vão crescer, vão viver muito tempo aqui, os 
outros que vem, então precisa de muita terra. João Davi Yanomami 

20. Não sabemos de dinheiro, sapato, roupa, poucos Yanomami entendem 
o que está acontecendo. o Governo nós pegar de surpresa. Eu estou 
começando a entender. O homem não conhece o nosso costume, o nosso 
pensamentb. Nós também não conhecemos os costumes e o pensamento 
do governo. Eles só conhecem negócio de dinheiro. O nosso 
pensamento é a terra. Davi: Kepenaw.a, iYianómami 

21. Nosso interesse é preservar a terra, para não criar doença para 
o povo do Brasil, não só dos índios. Garimpeiro, posseiro, não tem 
terra, por isso eles invadem a terra dos índios. Se eles tivessem 
a• sua te~ra, eles não invadiam a nossa área. Davi Kopenawa Yanomami 
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22. Os rios, os peixes, as matas estão pedindo socorro, mas o 
Governo não está sabendo escutar. Ele diz que nós vamos morrer de 
fome se não fechar o garimpo. Se eles não pararemdegarimpar 
nós vamos sim morrer de fome. Mas se parar o garimpo nós plantamos 
macaxeira, banana, cará, taioba, mamão, cana, pupunha e ninguém 
morre de fome. Davi Kopenawa Yanomami 

23. Eu fico muito preocupado com nossos filhos. Eles vão sofrer 
mais que agora. Eu sempre lembro dos netos, eles vão sofrer mais 
que nós se a gente não lutar para defender, para salvar a vida 
do povo. Davi Kopenawa Yanomami 

24. Nós Yanomami estamos morrendo por causa de doenças, malária, 
gripe, disinteria, doenças venéreas, sarampo, catapora e outras 
doenças que índio não conhecia, trazidas pelos garimpeiros que 
vêm de fora. Essas doenças a gente não consegue curar, os pajés 
não conseguimos. Doença de bala, pajé também não consegue curar. 
Doença de índio pajé pode curar, mais de branco a gente não pode 
curar. Davi Kopenawa Yanomami 

25. O nosso costume é melhor que o dos brancos, pois nos preservamos 
os rios, igarapés, lagos, montanhas, a caça, os peixes, as frutas, 
açaí, bacaba, castanha, cacau, ingá, buriti, o que já tem, o que 
Ornam criou. O branco não tem respeito pela natureza, ele não sabe 
o que é bom, ele tem que aprender~·conosco. Davi Kopenawa Yanomami 

26. Nós Yanomami queremos uma área única e contínua, para nosso povo, 
para poder viver em paz, sem brigar com o governo, com os militares, 
com os garimpeiros, com ninguém. Yanomami não quer invadir a terra 
dos outros. Yanomami respeita a terra dos brancos. Davi Kopenawa 
Yanomami 

27. Na nossa terra temos muitas serras. Dentro das serras moram os 
Xapori, Hekura, os espíritos da natureza. As serras são lugares 
sagrados, lugares onde nasceram os primeiros Yanomami, onde as suas 
cinzas foram enterradas. Os nossos velhos deixaram seus espíritos 
nesses lugares. Nós Yanomami queremos que as serras sejam respeitadas, 
não queremos que sejam destruídas. Queremos que esses lugares 
sejam preservados para não acabar com nossa história e com nossos 
espíritos. Davi Kopenawa Yanomami 

28. Os garimpeiros chegam nas malocas levando cachaça. AÍ quando 
eles estão bêbados vão chamar os Yanomami. Se eles não querem 
vir, são ameaçados com arma de fogo. Quando os Yanomami ficam 
bêbados, os garimpeiros aproveitam das suas mulheres. 
Ivanildo Wawanaweytheri Yanomami 

29. Os Yanomamitêm medo dos garimpeiros. Muitos deles são criminosos, 
levam muita arma de fogo, como revólver, espingarda. Eles têm 
todas as armas e também falam que têm metralhadora. A polícia 
militar fica do lado dos garimpeiros. As vezes a polícia tira as 
armas deles mais depois devolve. Ivanildo Wawanaweytheri Yanomami 

30. Os Yanomami estão morrendo da água que eles tomam, muito 
envenenada. Quando eles estão bebendo água, é como se fosse barro, 
e está cheia de gordura, de óleo de motor. Até ~s peixes estão 
morrendo. Ivanildo Wawanaweytheri Yanomami 
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31. No começo, quando não tinha branco, não tinha avião, era so 
Yanomami. E chegou o tempo em que o deus do branco fez o Naba. 
O nosso deus, Omama, morava com os Yanomami, ensinava eles. Quando 
roudou o tempo, apareceu o Naba, começou a voar avião, a andar 
barco no rio. Até essa época, ninguém sofria com doenças, os 
Yanomami viviam muito bem, tinham muita alimentação, as crianças 
não sofriam como hoje. Os Yanomami começaram a ficar tristes 
e Omama foi embora. Ivanildo Wawanaweytheri Yanomami 
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32. Ornam colocou os minérios embaixo da Terra porque lá é frio. 
AÍ vem o garimpeiro e tira o minério, a tantalita para cima. 
E com o ar quente ela espalha um veneno que causa muitas doenças. 
Eles não sabem que estão espalhando veneno para o mundo. E o 
mundo vai acabar, vai morrer. Davi Kopenawa Yanomami 
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~~. "O pior inimigo do mundo é a doença. 
Os Yanomami, meu povo, está morrend6, 

mas vocês, brancos, garimpeiros, também estão morrendo. 

Omã colocou os minérios embaixo da Terra, 

porque lá é fRio, aí vem o garimpeiro 

e tira o minério, a tantalita para cima. 

E com o ar quente ela espalha um veneno 

que causa muitas doenças desconheci~as, 

que o branco não sabe tratar. 

Eles tiram o minério para os americanos 

fazer foguete, mas não sabem que estão 

espalhando veneno para o mundo. 

E o mundo vai acabar, vai li 

~or2er,, 

Davi Kopenawa Yanomami 
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