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CaRta PRoduZida e assinada Pelos 
HoMens da aldeia BaCaJÁ, teRRa 
indígena tRinCHeiRa-BaCaJÁ, 
segundo FaC-síMile

Transcrita em Xikrin por Tônmêre e traduzida  

por Tônmêre e Clarice Cohn

Parem com isso, nós não gostamos da barragem. Parem 

com isso, deixem que o rio corra por seu leito: nós não gostamos 

mesmo da barragem. Parem com isso, deixem o rio correr, vocês 

devem imediatamente parar de falar nisso.

Parem com isso, deixem o rio correr, para que possamos 

pescar o peixe com o timbó e comer os pequenos peixes. Se vocês 

barrarem o rio, não vamos mais ter peixe para pescar. Com o que 

vamos comer nossos bolos de mandioca? Esta é nossa cultura, 

e vocês ficam falando de barrar o rio, e nós ficamos com esta 

preocupação.

O rio deve continuar a correr para que o peixe possa nele 

viver, para que a gente possa continuar comendo peixe e as 

crianças e os adultos poderão continuar a comer o peixe.

O rio deve continuar correndo para a gente poder ir a Altamira 

buscar coisas. Por que vocês continuam a falar em barrar o rio, e 

nos deixam assim tristes? Por que ficamos tristes? Por que o rio 

vai secar e isso nos entristece.

Antigamente o rio secou e ficou impossível navegar, e todos 

viram muitos peixes mortos. Se fizerem a barragem todos os 
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peixes vão morrer. O que as crianças, os velhos, vão comer? Se o 

rio secar de novo a água vai ficar ruim e as crianças não vão poder 

banhar nele. Deixem o rio continuar bom para que as crianças 

possam nele banhar, possam beber de suas águas, ficar fortes e 

dormir bem. 

Se o rio secar os tracajás vão morrer e vamos sair para 

procurar à toa, até ficarmos cansados. Se barrarem o rio não vai 

mais ter água no mato. Antigamente o rio secou e muitos jabotis 

morreram. Mas aí o rio subiu, eles voltaram a beber da água e 

de novo ficaram vivos. Se fizerem a barragem não vai mais ter o 

rio cheio, o rio não vai subir mais. Então o rio vai ficar seco e os 

tracajás vão morrer. 

Se o rio for barrado, por onde vamos passar? Temos muitos 

filhos e netos, o rio tem que continuar para que as crianças possam 

beber a água, comer o peixe, comer da caça, as pessoas possam 

trabalhar para cuidar dos filhos, e estes cuidarem dos seus.

Aqueles que falam em barrar o rio não fazem nada mais que 

isso, não fazem as outras coisas, e a gente assim fica para sempre 

sem nada. Aqueles que cedo saem para pescar e comer o peixe 

ficam sem nada, se o rio continuar correndo a caça vai ter água 

para beber e por isso nós não gostamos da barragem.

Deixem o rio correr pelo seu leito, assim nós podemos 

continuar a pescar os peixes, e nós podemos ir com nossos barcos 

ao mato matar caça, nós podemos viajar com nossos barcos, para 

as caças continuarem vivas no mato para a gente ir buscar. Não 

barrem o rio para que as águas possam continuar correndo em 

seu leito.

Por que os brancos continuam a falar que vão barrar o rio? 

Vocês devem parar de falar que vão fazer isso imediatamente!
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