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NOTAS: 

CDD-980.3 

• A palavra Yanomama se pronunci~ nasalizada. Na escrita da lingua silábica 
a consoante final é acompanhada de ª e nao de i como se usa na fala e 
escrita popular. 

• Todas as palavras na lingua yanomama estio escritas em itálico. 
• Todas as fotos sao da autora, exceto a da pp. 77, que é de Ninfa Rosas 
• Foram escolhidas para as palavras em lingua yanomama as seguintes con

ven~oes fonéticas: 
• e (a) é pronunciado como o "e" francés em "le" 
• i é um "I" central, pronuncia-se com a lingua encostada no palato. Na 

alfabetiza~ao usamos este sinal "+". 
• th é um "t" aspirado. 
• r está próximo no "r" de "cara". 

Ao A lipio e A lice com Maria Edir, 
Edson Antonio, Emilio Mariano, 
Emilia Maria e Edno Honorato 
que me {izeram a possibilidade 
de semear na história! 
Aos amigos de caminhada 
em toda a semeadura. 
Ao Povo Yanomama que é 
semente de urna nova história, 
vida para o mundo colher. 
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A constru~iio 
da maloca da escrita 

D esde muito tempo os Yanomama Jeem o mundo e o 
sinalam com os mais variados recursos simbólicos. "O corpo, os 
adornos, a maloca, os utensilios, a pesca, a ro~a, a ca~a, as 
dan~as, os cantos estao impregnados de símbolos que comuni
cam o caráter da sociedade". Mas está sobre tudo a língua; a 
língua falada, a língua cantada, a língua chorada, a língua rida. 
Falar é um jogo sem fim. 

"Para tudo usam a linguagem da brincadeira, do riso, do 
jogo desafiador das palavras". 

Tudo isso é o que a Edna ia aprendendo dos yanomama 
desde o día em que seu próprio corpo foi o papel onde as mullieres 
escreveram, da cabe~a aos pés, os signos de urna nova linguagem 
nunca dantes sentida. 

Mas o que se conta também nestas páginas é a grande 
aventura, o jogo sutil pelo qual os Yanomama abrem-se ao mun-
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do da escrita dos "outros". Aí também tem jogo e brincadeira, 
mas nao sem perigo. 

De fato nao se trata de apresentar um modelo ou um mé
todo, mas de expor um modo de pensar a alfabetizacao dentro 
de um sistema global de educacao e comunicacao no mundo 
particular dos Yanomama. 

Que a letra mata e já foi instrumento de domina9ao para os 
povos que a aceitaram, é a terrível e triste licao da escrita. Os 
próprios Yanomama terao sentido o perigo da letra quando a 
significaram com a palavra kanasi, que quer dizer "vestígio, ca
dáver, lixo, sinal e indício". De fato a escrita poderá ser tudo 
isso: o cadáver de urna palavra morta, o lixo das leis da domi
na~ao, mas também o vestígio da memória, o indício de vida 
futura, o sinal da luta. 

Pelo testemunho destas páginas, sabemos que entre os 
Yanomama a alfabetiza~ao nao abafou as vozes do diálogo. Tudo 
indica que foi construída como memória do futuro a maneira da 
maloca redonda que se projeta em círculos cada vez mais amplos 
até as últimas fronteiras do mundo. A escrita já pintava no ho
rizonte desse povo e foi incorporada como possibilidade de diá
logo e de luta . 

Como já fizeram com a Edna, eles, os Yanomam, agora 
poderao "alfabetizar" o mundo em que vivemos. Viva a letra 
yanomama. 
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• • • • • • • • • • • • 

Apresen ta~iio 

O s povos indígenas que habitam no terrítório brasileiro 
sofreram, durante séculos, processos de escolariza<;ao formal que 
visavam destruir ou domesticar suas culturas. De alguns anos 
para cá, o processo de educa<;ao formal come~ou a ser visto 
como urna possibilidade de defesa desses povos: já inseridos de 
maneira permanente num estado ocidental, sao obrigados a par
ticipar de sua política para se defenderem. Sao povos cujos ter
ritórios estao ocupados, que sofrem todo tipo de pressoes: eco
nómicas, culturais, de doen~as etc. Para que a rela~ao com o 
estado brasileiro seja um pouco mais equilibrada, para defende
rem e garantirem seus direitos, a escola, seus processos educativos, 
é vista como um instrumento a mais nessa luta. 

O povo Yanomami é considerado um dos últimos povos 
nativos das terras baixas sul-americanas cuja cultura permanece 
até certo ponto intacta. Até poucos anos atrás, os yanomami nao 
tinham ainda sentido o impacto da sociedade capitalista. Realizar 
um trabalho de alfabetiza~ao com o povo Yanomami é um desa-
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fio: como, sabendo que também eles terao que lidar com nossa 
civiliza~ao, introduzir a escrita em urna cultura oral, sem destruir 
essa oralidade, partindo do princípio do respeito e de que essa 
nova linguagem (além de ser técnica) deverá ser assimilada por 
esse povo segundo seus próprios princípios e sistemas educacio
nais. O livro que ora se apresenta relata a experiencia de quem 
teve a coragem de enfrentar esse desafio, de fazer da alfabetiza
~ªº um processo global, incorporado pelos Yanomami a maneira 
yanomami. Para nós, povo do papel, que precisamos registrar 
tudo com a escrita, é extremamente importante que a enorme 
riqueza de todo esse trabalho esteja agora registrada nesse livro. 

Acredito que nao só os que daqui para frente forem traba
lhar com os Yanomami, mas todos aqueles interessados no tema 
da chamada educa~ao escolar indígena (aquela educa~ao que, 
muitas vezes, traduzimos simplesmente por escola) e outros de
sejosos de compreender melhor a maneira de ser e de ver o 
mundo dos povos indígenas, devem ler e desfrutar esse livro. 
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• • • • • • • • • • • • 

Apresenta~iio 

''V ao nos chamar de Urubutheri, povo de urubus, 
aqueles que vivem de restos, do resto que sobrou nos pratos dos 
brancos", assim falou . Davi Kopenawa Yanomami, diante da si
tua~ao desesperadora do seu povo. 

A divulga~ao a nível nacional da chacina de Paapiu/ Roraima, 
em agosto de 1987, atraiu para a Terra Yanomami, grupos nu
merosos e violentos de garimpeiros. Em dois anos, 50 mil inva
sores se espalharam por todo o território, semeando morte e 
destrui~ao. No momento mais critico, o presidente da FUNAI, 
Romero Jucá Filho, ordenou a expulsao dos missionários cató
licos do Rio Catrimani, assim como de todos os profissionais das 
Organiza~oes Nao Governamentais. O povo Yanomami, isolado 
dos seus aliados, ficou nas maos dos agressores, sem possibilida
de de defesa. Os líderes foram mortos, comunidades inteiras 
foram aniquiladas. Os sobreviventes, doentes e famintos, se 
ainontoavam frente aos barracos dos garimpeiros esmolando 
remédios e comida. 
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Neste momento em que a história dos Yanomami estava 
sendo escrita como sangue do genocidio, chegou Maria Edna de 
Brito e se "inculturou" na caminhada do povo, com a equipe da 
Missao Catrimani, Diocese de Roraima. 

Era urgente quebrar os la~os da dependéncia, devolver aos 
Yanomami a esperan~a e a energía para reagir. 

"Se é para colher mandioca, ingá ou pupunha, vamos jun
tos ... , se é para chorar sobre as cinzas, vamos juntos ... , se é para 
dan~ar, vamos juntos ... ". Nesta caminhada por novas trilhas, a 
história de Maria Edna se fundiu com a história do povo da 
floresta. Os Yanomami ficaram fascinados por ela, assim como, 
seduzida por esta gente, ela renasceu como Haya Xina, Rabo de 
Vi ad o. 

Aos poucos, este povo xamanico de ca~adores e coletores, 
foi descobrindo que a conquista da escrita nao é urna presa a 
mais, como um macaco gordo ou um mutum da hunda verme
lha. Nao é urna ferramenta para imitar ou, virar "branco", mas 
um instrumento de comunica~ao e organiza~ao, que responde ao 
anseio profundo e coletivo do povo: Hei tehe yan-zaki yuo, hei tehe 
yamaki nomai pihioimi, agora nós vamos resistir, agora nós nao 
queremos ma1s morrer. 

Este livro é um documento histórico de como um estilo de 
educa~ao-alfabetiza~ao, pode ser fermento dentro de um povo 
que quer preservar sua autonom1a. 

É um livro simples, gostoso de ler, para quem quer come~ar 
a aprender com os Yanomami os rabiscos de sua língua e os 
valores de sua cultura. 
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• • • • • • • • • • • • 

Introdu~iio 

M eu completo "analfabetismo", conscacei nos primei
ros 50 días entre os Yanomae do médio río Catrimani, Eu nao 
conhecia nada, era urna outra linguagem. Aliás, lá de fora, sabia 
que o Povo Yanomama estava sob o processo programado de 
genocídio: pela nossa ignorancia em rela~ao as 206 etnias que 
vivem no país e pelos projetos direcionados como a Radam Bra
sil e Calha Norte. 

Era janeiro de 1989 quando: 

ouvi a lingua yanomama falada pelas crian~, mullieres e homens; 
vi as suas malocas redondas, grandes, cercadas de ro~as; 
senti a alegria dos cantos, das conversas, dos discursos; 
olhei a convivencia de trabalho entre os adultos, crian~s e jovens; 
curti o doce mingau de banana e o crocante beiju de mandioca; 
elevei-me com os cantos xamanicos aos espíritos das serras; 
nao resisti em me despir (nao só o corpo) e deixar que as 

mulheres yanomae me vestissem de urucu (da sua cultura). Escre-
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vessem-me, da cabe~a aos pés, os signos de sua linguagem oral 
"nohimou", fazemos amizade. 

Nao demorou muito, agucando os ouvidos, compreender da 
língua que escutava, as palavras "xina", "haya xina", acompa
nhadas de muitas risadas. O que eles estao falando e rindo? 
Disseram-me: "Eles lhe colocaram o apelido de "haya xina" , que 
quer dizer: veado rabo, ou seja, rabo de veado. Mostram a sua 
mecha branca no cabelo". E achei lindo, amei e deixei-me bati
zar por esse povo, cuja frase dita ao contrário (para minha cabeca 
etnocentrica), é o povo da alegria e da comunicacao. 

Aqui, relato a minha convivencia, de 1989 a 1994, com o 
comunidade yanomae, do rio Catrimani. 

"Os yanomama sao meus professores", assim vou contruindo 
com este povo: 

vejo seu jeito socializado de trabalhar a terra, educar e re
solver seus problemas; 

ou~o a linguagem oral, rápida, criativa, eloquente, fervoro
sa, direta, propragada pela extensa floresta; 

sinto a simbiose com a natureza dos imitadores dos sons 
dos animais, das ramagens, das cachoeiras e igarapés; 

observo a capacidade do construir coletivo e iridividual, 
jocosos, ágeis: as redes, os balaios, as flechas, as malocas, as 
rocas, os rituais, etc; 

curto a destreza em andar sobre as raízes, quebrar paus, 
fazer trilhas, em busca da caca, do pescado, das frutas, do mel; 

elevo-me nas dancas rituais, nos discursos noturnos e 
matinais, nos choros das cinzas dos falecidos, nos cantos femi
ninos e masculinos; 

• 
assusto-me com as mortes que aumentam por causa da 

tuberculose; malária, leishmaniose, calazar e agora, doencas ve
néreas até em criancas; 

grito contra a entrada de garimpeiros na sua terra e quando 
a saúde nao é bem controlada pelos órgaos afins. 
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Os anos se vao e eu vivo aprendendo com os yanomama a 
construir a sua etno-alfabetizacao própria de povo da floresta. 

A reciprocidade, própria dos povos indígenas, me invita a 
traca de presentes. Os yanomae me ensinam os valores e desvalores 
do seu mundo de floresta e eu os sinais que necessitam para a 
linguagem escrita e lida da sua língua. 

A postura que me cabe é de ser instrumento entre duas 
culturas que tem seus mestres. Urna posica<? de escuta e asses
soria. Entre os yanomama cabe, aos patape, adultos; dar as ori
entacoes gerais sob a tradicao dos antepassados, heróis mitológi
cos. Com os patape me consulto sobre os acontecimentos e seus 
novos rumos. 

Entre o meu povo, também alguns mestres me acompa
nham, nos assuntos de educacao e alfabetizacao: Bartomeu Meliá, 
Paulo Freire, Emilia Ferreiro, Esther Pillar Grossi, Ana Teberosky. 
Com eles vou repensando esta caminhada de construcao da al
fabetiz:acao entre os yanomae. 

Como rudo aconteceu? 

Desde crianca eu desejava trabalhar com os índíos. Era tudo 
muito fantasía? 

O tempo passou, a história foi acontecendo e me levando 
até a realizacao dos primeiros pensamentos. Era fantasía, era 
utopía, era vocacao, era ... 

Trabalhando sempre na Educacao e Comunicacao Popular 
em Comunidades Eclesiais de Base e Movimentos Populares, a 
história me tracou urna trilha de compromisso com os pequenos. 
Desde as periferias de Marilia, Sao Paulo, as favelas do Rio de 
Janeiro, até as palafitas do Amazonas, na vila de Ferreira Gomes, 
interior do Amapá. Que alegria ter feito esse caminho! Daí, foi 
um pulo, da Pastoral Indigenista de Macapá, Amapá para os 
Yanomama de Roraima. 

D. Aldo Mongiano, Bispo de Roraima, convidou-me a tra
balhar entre os Yanomae do rio Catrimani, durante a Assembléia 
Indígena dos Povos de Roraima, na qual participávamos, em 
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1989. Os Missionários da Consola ta, expulsos da Missao 
Catrimani pela Funai, nos anos de 1987 e 1988, estavam de 
volta. Eles tinham denunciado a invasao garimpeira e os estragos 
entre os Yanomae, do rio Catrimani. 

O relacionamento dos Yanomae, garimpeiros, pessoal da 
Funai e da missao, estava um caos. "Vamos come~ar tudo de 
novo", diziam os missionários. Com eles comecei . 

Os Yanomae queriam aprender a escrever e ler em portugu
es. E eu disse: "Entao, voces me ensinam algumas palavras em 
yanomama e eu ensino alguns sinais que uso na minha língua". 

Urna das frases, foi esta: Kamiya y anomae kutene, Eu sou 
yanomam1 mesmo. 

Tra~amos os sinais: k - y - t, que em yanomama eles 
chamam kanasi, vestígio, sinal, cadáver, indício, sobra de urna 
refei~ao, lixo. 

A Educa~ao-Alfabetiza~ao construt1v1sta entre os Yanomae 
foi muito espontanea. Ela nao foi programada, pensada sim. 
Desde o come~o, pensamos juntos, cada procedimento. A novi
dade da aprendizagem era solicitada e provocada pelo interesse 
dos Yanomae. 

Considero um processo que aconteceu e que fica. Que en
trou no jeito Yanomae e ele vai em frente com o mesmo interesse 
com que o povo se comunica entre si e quer se comunicar com 
os nao indios. 

Permanecí na Missao Catrimani, como assessora em educa
~ao, de 1989 a 1994. Padres e irmas, Missionários da Consolata, 
que sempre apoiaram e acompanharam a trajetória pedagógica, 
continuam na mesma caminhada. 

O relato dessa convivencia e do processo, nao tem a preten
sao de ser modelo ou método para nenhum trabalho de educa
~ao-alfabetiza~ao entre os yanomama. Mas com grande entusias
mo, do passado, presente e futuro, ele é kanasipe, sinais. 
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Yanomama na educa~iio . -e comunzca~ao 

Y anomae, Yanomama, Yanomami, quer dizer gente. 

Alguns antropólogos traduzem por construtores de casa, 
devido ao semi-nomadismo e o rápido jeito de construir as malocas 
nessas circunstancias. 

Na regiao do Catrimani, os patape, se denominam Yanomae 
e da regiao do Xitei Yanomama, conforme as diferen~as 

linguísticas em vários aspectos: entona~ao, certos ítens lexicais, 
etc. 

Conforme a classifica~ao linguistica de Migliazza, 1972, ci
tado no Dicionário Yanomame-Portugues, de Loreta Emiri, 1987, 
existem quatro subgrupos com dialetos diferentes: 
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• sanumá, moradores ao noroeste de Roraima. 

• yanam ou ninam, moradores ao norte e leste de Roraima. 

• yanomama, moradores ao norte-centro-sul de Roraima e norte 
do Amazonas. 

• yanomamo, moradores do leste e sul da Venezuela e norte do 
Amazonas/Brasil. 

Os nape, estrangeiros, os brancos, chamam de modo geral o 
povo da floresta que habita o Estado de Roraima, Amazonas / 
Brasil e Venezuela de Yanomami. 

Segundo o linguísta Henri Ramirez, na Iniciac;:ao a Gramá
tica da Língua Yanomama, a língua tem o padrao silábico CV 
(Consoante Vogal). Com 90% das palavras nasalisadas da direita 
para a esquerda e, nenhuma palavra que termina com consoante. 
A forma correta de se escrever Yanomam é Yanomama, em cuja 
fala nasalisada nao aparece o a final da palavra. 

A educac;:ao yanomama é socializada, realizada pela comu
nidade. Do recém-nascido ao mais velho, todos juntos constróem 
o ser yanomama. É o que sustenta a sua organizac;:ao no ambien
te da floresta, garantindo o mito, a língua e a tradic;:ao. 

Quando o tucano, distante da maloca, emite seus silvos, de 
madrugada, um dos adultos, faz o canto matinal, cuja entonac;:ao 
é apropriada. Enquanto seguem dormindo ou semi-acordados. É 
um discurso de orientac;:oes da vida diária com referencias aos 
antepassados, a lua, ªº sol, aos tempos propicios de pesca, cac;:a, 
plantio e colheita. 

O yanomama é o sujeito e "a-gente" ideal de sua própria 
educac;:ao. As crianc;:as se educam para ser yanomama. O bom 
yanomama é waitheri, pihi toprarou, xi ihete, ohote, moyami, cora
joso, alegre, generoso, trabalhador e com juízo, inteligente. 

Ao lado dos adultos, as crianc;:as aprendem pela observac;:ao 
e realizac;:ao de trabalhos práticos. A medida que crescem au
menta-lhes o orgulho em suas habilidades, destrezas, conheci
mentos, técnicas. Tornam-se seguros de sua etnia, Kamiya yanomae 
ya, Eu sou yanomama. 
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ka m1ya 
'P P' h1 ku 

Ya +~aa 1 
YO 0 hot.qrnu 

yo yñko'r' 
Yo , nra mu 
Ya huwayu 

- Página da cartilha 1 feita por Bruno Mauxiutheri. 

A altivez yanomama será explícita na cac;:ada e na roc;:a. Ter 
roc;:a grande, para ter alimento em abundancia, sobretudo para 
os hóspedes. A roc;:a é a marca de inúmeras relac;:oes. Se nao há 
comida, nao se pode realizar as cerimónias e fazer trocas. 

A pessoa yanomama vai dialogando com o seu mundo: fa
miliar, comunitário, social, político, mitológico, de forma conti
nua e criativa. Aprendendo sempre e se desafiando reciproca
mente a aprender mais. 

A crianc;:a é livre. Brinca e usa todos os objetos como os 
mais velhos. Ela mesma controla sua capacidade de carregar um 
balaio grande ou pequeno, de tecer ou cac;:ar, conforme o alcance 
de suas forc;:as. 
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O adolescente se póe com convic~ao a preparar seu arco e 
flecha para ca~ar. Ninguém lhe explicou como fazer isso ou aquilo, 
deixar isto e fazer outra coisa, pensar assim ou diferente. Os 
familiares ou parentes adultos nunca decidem pelos atos das 
crian~as ou jovens. A liberdade é total, cuja decisao é individual 
e totalmente respeitada. Nao há correcao ou puni~ao por furtar
se ao cumprimento de qualquer ato. Também despreocupada
mente transgridem "normas" ou "obriga~óes" sem que seja anar
quía ou rebeldía. 

Entre eles, o amadurecimento bio-psico-social-político-mito
lógico nao é marcado em etapas e nem fragmentado em momentos. 
A educa~ao de cada um é de interesse da comunidade toda. Com
paro-a com um círculo, como a sua maloca, que vai crescendo e se 
expandindo. O processo é global e globalizante. O mundo da mata 
envolve o homem todo e este responde a ele e a tudo que nele vive 
com a totalidade de seu ser. O oxe, crian~a, ou thuii, mulher adulta, 
quando toma o seu balaio e vai a ro~a, o faz com toda a abrangen
cia do mundo cósmico que lhe é própria. 

O trabalho, a educa~ao, o lazer, a cren~a, o comer, o vestir, 
nao sao partes que evoluem separadamente. o ato é integral, 
expressa urna fun~ao que é global em rela~ao a si mesma, a 

. comunidade, a religiosidade e ao mundo 

A floresta é o melhor lugar onde esse sistema de educa~ao 
possa acontecer. Porque ao mesmo tempo que o dia a día é um 
desafio, é também o equilíbrio do homem prático, perspicaz, 
ativo, sábio, sensível, livre. Aí está, um grande valor dessa gente 
indígena! 

A intera~ao homem-mundo é tao fecunda na vida dos 
yanomama que os fazem exímios comunicadores. Na mata há 
um emaranhado de picadas minuciosamente tra~adas e conheci
das por eles nas suas rela~oes intergrupais. Urna maloca dista da 
outra por duas, cinco, oito horas, ou días, percorridos a pé, para 
levar convites a cerimónias, troca de noúcias ou chamar os xamas. 

Os Wakathautheri, moradores perto do rio Wakatha-u, rio do 
tatu-canastra, enfim, rio Catrimani, mandaram os mensageiros, 
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tres jovens e dois adultos, levar tabaco para o pessoal do Ajuricaba 
/ AM e convidá-los a cerimónia das cinzas. O que consiste em 
descer de canoa por um dia, o rio Catrimani e, caminhar cinco 
días a pé, pela floresta. Dormindo em tapiris, casas provisórias 
de folhas . Ao chegar lá a noite, fazem o ritual do convite com 
diálogo apropriado e a entrega do presente. Retornam o dia 
seguinte. As vezes as distancias sao bem maiores. • 

Círculo da educa~ao socializada 
yanomama no meio da floresta 

- O Yanomama nasce. 
- Ele é o centro de sua sociedade. 
- Ele participa de todos os movimemos vitais 

de sua etnia: mito, parentesco, celebracoes, etc. 
- A sua educacao é livre, participativa e crescente: socializada. 
- O Yanomama é o sujeito (ya) de sua própria educacao. 
- A sua comunidade é o agente educativo vital. 

Penetra~io da educa~io nao indígena 
- Os napif, estrangeiros, brancos 

penetram este círculo. 
- A educacao yanomarna agora passa 

pelo prisma da educacao do napif. 
- A educacao do napif pode respeitar 

ou nao a educacao yanomarna . 
- Quem é o yanomarna com 

sua língua e mito? 
- A educacao napii pergunta: 

O que precisa ser 
reconstituido? 
TERRA -
demarcada, invadida? 
AUTOSUSTENTACÁO 
- cade as rocas? 
SAÚDE 
- debilidade fisíca 
e social? 
ALFABETIZACÁO 
- querem aprender 
a ler e escrever? 
POLÍTICA -
relacionamento social 
quebrado? Sem autonomia? 
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Quando acontece algo de interesse geral, como morte, inva
soes, intrigas, ameacas, a notícia corre rápida. Chega a todas as 
malocas da regiao. 

. 
Yanomama, huwayou rnahi, conversa muito. A tarde, na 

maloca se ve o embalo das redes, a preparacao do arco e da 
flecha, o abano da lenha para incandescer as brasas, a fuma<;a 
das panelas cozinhando (jabuti, macaco, mutum) ou tubérculos, 
as cascas de frutas silvestres sendo atiradas um no outro, as 
criancas pulando e brincando com os animais na praca central e, 
muita conversa. Falam de tuda o que aconteceu durante o día. 
As falas sao misturadas e em diversos tons. O papagaio e a arara 
barulham junto. Os cachorros latem. Como a maloca é redonda , 
e grande, um nao atrapalha o outro. E incrivel! Houve-se apenas 
urna zoadeira. Quando escurece mesmo e ficam só as brasas para 
manter a temperatura do corpo, o silencio é total. Somente se 
distingue tosses ou peidos, seguidos ou nao de risadas. 

Nas celebracoes das cinzas, que duram de 5 a 15 dias, al
gumas noites sao para dancas, diálogos, cantos, brincadeiras. 

As mulheres, numa noite dancam e cantam. Pintadas de 
urucu e genipapo, porque ra1aram mandioca o dia todo. Agru
pam-se na praca central e caminham em par, com os filhos 
menores a tira-colo, os maiores ao redor. De um lado para o 
outro. A solista inventa a letra. O mesmo ritmo de sempre, para 
os demais repetirem. Os pisos fortes, levantando um pouco mais 
o joelho, acompanham a cadencia do canto. Vao e voltam na 
mesma direcao até alta madrugada. 

As letras dos cantos falam dos animais, dos fatos engraca
dos, da caca, da pesca, dos namoras e iranias. 

Estes foram os primeiros heri, cantos, que aprendi, dancan
do com eles: 

Arawe, arawe. Arawe, arawe. 

Tihi xina, arawe, arawe 
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Arara sim, arara sim. Arara sim, 
arara s1m. 

Rabo de onca, arara s1m, arara 
s1m. 

Hiya riyeri xino wamou-ma we Com o rapaz perfumado só, eu 
faco amor sim 

~ropata wamou mai imi Com os velhos amor faca nao 

Os homens dancam na outra noite, abracados entre anfitrioes 
e convidados. As flechas e os arcos na mao, como se saíssem para 
cacar. O ritmo dos movimentos e da música é o mesmo das mu
lheres. Alguns gritam, outros assoviam, animando a dan<;a. As letras 
falam de acontecimentos corriqueiros, das frutas, dos espíritos. 

Quando náo há heri, há diálogos e brincadeiras. 
. 

renimou 
reahumou 
hereamou 
wayamoma 
himou 
huwayou 
praiarayoma 
tiruruproma 

cacar coletivamente . 
f azer as cerimónias das cinzas, a festa. 
discurso cerimonial, reunioes. 
canto de duas pessoas, para· troca de noticias. 
canto de duas pessoas 
conversar a toa. 
dancar a noite. 
danca ritual do xama. 

Maloca Ukuxipiitheri, igarapé do Jundiá, Catrimani. 
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Fora da maloca, as conversas de duas pessoas, ou de um 
grupo, só se for entre parentes, pode acontecer na ro~a ou nos 
caminhos. 

As mulheres nao participam das conversas dos homens 
durante um ritual, mas se aproximam dos maridos, filhos e pais 
para lembrar os assuntos a serem tratados. Elas conservam gran
de parte da memória da comunidade. Por isso, em todos os 
discursos e fun~oes sao participantes ativas. 

No waitherimou, fazer peleja, combate entre os homens, as 
mulheres os acompanham no ritual, tirando-lhes os instrumentos 
que machucam. Cochicham nos seus ouvidos algo que lembram, 
sobre o adversário. Elas sao consultadas sobre todos os aconte
cimentos ao redor ou dentro da maloca. Quando estao colhendo 
mandioca ou pescando com timbó, conversam entre si e com os 
filhos. As crian~as, pela facilidade de se esconderem e descobri
rem as novidades, contam logo as maes. E estas, de surdina ou 
diretas, averiguam os detalhes e contam aos maridos. Esse rela
cionamento entre maes e filhos é muito gracioso e transparece a 
inteira confian~a entre eles. Grandes confusoes ou brigas acon
tecem entre grupos, devido as informa~oes distorcidas ou incom
pletas que as mulheres passaram adiante, sem nenhum constran
gimento. E que, facílmente se desfaz com urna boa gargalhada ao 
dizer: kuu pio, disse a toa. 

Os yanomama em geral se prevalecem desse jogo esperto e 
jocoso, para desmanchar qualquer combate que eles mesmos, 
armaram entre si e comos nao índios. Rindo e dizendo: kuu pio. 
O outro é que nao foi suficientemente inteligente e vivo para , 
compreender esta bobagem. E um recurso estupendo de diálogo, 
que mantém a intera~ao social sempre na harmonia. 

O waitherin1ou,é um ritual de briga que acontece somente 
entre comunidades, durante a celebra~ao das cinzas, ou num 
ritual exclusivo, organizado na emergencia. Os grupos do Xitei, 
últimamente estao com frequencia em waithen·mou pressionados 
pelos grupos Xamatari, moradores da Venezuela, em conquista 
de território. 
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Conversar com os yanomama é dispór-se a qualquer provo
ca~ao. A conversa é também um teste para descobrir as inten~oes 
do interlocutor. Eles sao muito finos no duelo de palavras. O 
wayamou é urna cantoria em duelo, cuja rapidez e destreza nas 
palavras requer muito treino e domínio da língua. Desde adoles
centes vao se adestrando através de brincadeiras para esse tipo 
de diálogo. É no wayamou que se trocam as notícias e se infor
mam sobre as trocas de presentes. 

Comos corpos nus, os yanomama expressam a corporalidade 
da sua cultura fixa na terra onde habitam. O corpo médio, pés 
e maos pequenos e delicados, nao demonstram nenhuma fragi
lidade. A nao ser se estao muito enfermos. Eles colocam grande 
agilidade e for~a em tudo o que fazem. Pintam-se com riscos 
semelhantes a rastros ou peles dos animais. Estao sempre ador
nados de penas, algodao, de urucu ou raminhos. 

As maos de urna mulher, descascando mandioca, tecendo 
cipó ou a mao do homem polindo seu arco, sao gestos que 
revelam o domínio corporal. Há tanta singeleza e firmeza. 

A expressao corporal do yanomama está carregada de toda 
simbologia de sua concep~ao do mundo. O vermelho é usado 
nos momentos de alegria, que sao continuos e o preto para as 
situa~oes fúnebres: choro, ritual das cinzas ou para rixas 
intergrupais. Assim que a pessoa morre e seu corpo é colocado 
para secar, as mulheres pintam os rostos de preto. E também 
quando o corpo está seco e os ossos vao ser cremados. 

O xama, pajé, no ritual de cura, deixa seu corpo transmitir 
a energia dos espíritos que incorpora nesse momento. Ele se 
torna o bailarino dos hekurape, dos espíritos das serras. É um 
corpo translúcido, em virtude do místico que o envolve e lhe 
possue. 

A originalidade do yanomama é extensa como a floresta 
cerrada da Amazonia, cuja resistencia biológica conserva esses 
sistemas culturais de educa~ao e comunica~ao como a vinte mil 
anos atrás. 
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• • • • • • • • • • 

Yanomama na 
linguagem oral 

~iki, a origem da noite. 

• • 

Renato Yimikaki Mauxiutheri ~nomae, assim desenhou: 

"Sobre o galho da embaubeirá, o mutum que cantando dava 
nome aos rios, tem urna flecha fincada no peito. Ele é preto 
como a noite, porque a noite é ele mesmo. O mutum deve morrer 
para que a noite aconteca para o mundo. No centro o herói 
mitológico Yaorini, o cacador, o yanomama, com seu arco rete
sado e sua flecha esticada. O rosto pintado de urucu, a aljava nas 
costas. Ao lado dele um outro yanomama ornado com penas de 
arara. No alto a direita, vista do alto a grande maloca, a casa 
semi-cónica com a praca central destacada". 

Renato, depois explicou . na sua língua, o significado do 
desenho. Guilherme traduziu assim: "O herói mitológico Yaorini, 
conquista a noite, tití para o mundo, flechando o mutum, titiki. 
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O mutum cantando dava nome aos rios. Ele tinha a posse exclu
siva da noite. A sua morte proporciona ao mundo com a noite, 
a possibilidade de poder dormir". Para os yanomama esta é a 
origem da noite, titiki. 

Sérgio H aximopiiporatheri Yanomae desenhou os yanomama 
que viram animais. Um japim, na grande floresta entre vários 
animais, urna mulher yanomama, um tatu. Com a seguinte ex
plicacao dada ao Guilherme: "No meio da grande floresta cerra
da, o japim, ixaro, que era um yanomama, vira pássaro e sobe na 
árvore com outros yanomama que viram animais. De um casal, 
a mulher fica gente e o marido vira tatu e, na boca do seu 
buraco, é ca~ado por um yanomama. Alguns yanomama viraram 
animais". 

Bruno Mauxiutheri desenhou a origem do fogo. A grande 
festa organizada pelos animais, o grande jacaré cuspe o fogo que 
é recolhido e levado para o cacauzeiro. O sapo mija sobre o fogo 
tentando apagá-lo. Perto dele o grande rio com suas cabeceiras. 
A origem do fogo foi assim: loasini hoprai. Joasi, o jacaré é o 
único que possue o fogo. Os demais animais yanomama cornero 
carne crua, com sangue. Organizam urna festa onde o jacaré é 
levado a dar gargalhadas cuspindo o fogo que está escondido em 
sua boca. O japim, o japú e o beija flor voando roubam o fogo 
e o colocam no amago do cacauzeiro. A mulher do jacaré, 
Raemani, a lagarta, tenta apagar o fogo mijando sobre ele sem 
conseguir. Pela raiva, sentada nas cabeceiras dos rios de águas 
turvas, queimando o espirito vital das crian~as yanomama, ela 
condena os yanomama que roubaram o fogo, a queimar os cor
pos das suas criancas falecidas. 

Estas tres histórias demonstram a maneira como os 
yanomama leem o mundo da floresta. Há urna simbiose entre 
eles, a natureza e os animais. 

Cada yanomama tem o seu "alter ego'', a sua identidade 
animal: rixi a animal "outro eu", que está geograficamente longe, 
mas ontologicamente unido. O "alter ego" vive potencialmente 
em território inimigo, entre os desconhecidos, longe. Ele nasce, 
vive e morre simultaneamente ao yanomama. 
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Kihami rixini ihiru a thamou tehe, 
heha hii e ni a thamou heturayou. 

Lá quando a cópia animal (alter ego), faz um filho, 
Aqui o pai dele o vai fazer também. 

Portante, qualquer acidente que acontec;a ao animal, "alter 
ego", acontece também a pessoa. Se alguém ver o seu rixi vai 
morrer com certeza. Nao se pode comer a cac;a da espécie do 
rixi. Há semelhanc;as fisicas entre o rixi e o yanomama. Os rixi 
femininos sao geralmente animais terrestres e os masculinos sao 
arboricolos e pássaros, como observa Bruce Albert em seu livro 
"Temps de cendre, temps du sang". 

- Mutum, paari. Preto como a noite. 

É assim que os yanomama revelam o seu mundo. A sua 
linguagem constrói estes significados para se comunicarem entre 
si e de si. Eles constroem o mito, a história sagrada do tempo 
primeiro, da origem que revela a forc;a dos espíritos; controla as 
func;oes e comportamentos vividos atualmente. Passam mensa
gens abstratas a partir de elementos simples e concretos. 
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Os conhecimentos sao transmitidos por via oral, face a face, 
pela rotina da vida diária. 

Na moradia cónica, toda coberta de palha,yano, onde moram 
de 1 a 15 ou 30 familias e o sistema circular de plantio, os 
yanomama expressam o modo de pensar e crer a sua sociedade. 
A maloca é a representac;ao do cosmo, da hierarquía entre os 
seres (plano superior e inferior) e das dimensoes do universo. 

Quando a tarde o círculo vermelho colore o horizonte, os 
yanomama batem com as ramas e folhas ao redor da maloca para 
evitar o xawara, a epidemia. 

O corpo, os adornos, a maloca, os utensílios, a pesca, a 
roc;a, a cac;a, as danc;as, os cantos estao impregnados de símbolos 
que comunicam o carácter da sociedade. Gente que vive na flo
resta e que faz, a sua linguagem metafórica. Porque eles revivem 
na terra as ac;oes dos espíritos, hekurape. Imitam seus comporta
mentos que acreditam ser reais. 

Para tudo usam a linguagem da brincadeira, do riso, do jogo 
desafiador das palavras. A jocosidade é urna habilidade genial dos 
yanomama. Gostam de fazer cenas, teatro. Eles sabem jogar com 
os comportamentos porque o sua sensibilidade humana e natural 
vem da capacidade de observac;ao. O corpo tem poder de captar ou 
rejeitar com grande rapidez o minimo movimento. Os sentidos estao 
aguc;ados para o desafio dos outros. Sao excelentes imitadores. 
Dominam a criac;ao do imaginário e recriam com facilidade o real. 

Os combates intergrupais evidenciam o volume de sua 
corporalidade onde se lanc;am inteiros, dopados ou nao de 
yakoana, droga alucinógena (virola sp), sobre adversário. O ou
tro pode ser amigo ou inimigo. 

A civilizac;ao yanomama é gerada pelo mito. Só o outro 
yanomama conhece os segredos da linguagem metafórica, co
nhece os mistérios da história. O nape, nao índio, nao é um 
inimigo. A doenc;a é causada pelo feitic;o do outro yanomama. A 
forma de conceber a sua auto-sustentac;ao, a relac;ao de parentes
cos, a interac;ao intergrupal, os rituais, as cac;adas, a hospedagem 
dos visitantes, o trabalho xamanico, os combates, a morte, o 
nascimento, a colheita, as doenc;as é o mito. 

31 



A maneira como leem o mundo dos brancos, é através do 
mito, com os símbolos de sua civilizacao. 

Quando pergunto a hora para o yanomama, ele me respon
de: rnothoka tire hami, o sol lá no alto, quer dizer, é meio dia. 

A linguagem do tempo é construída pelo conhecimento da 
posi~ao do sol, da lua, dos astros, do ciclo vital dos anim.ais,, ~as 
mudancas climáticas. Eles desvelam a natureza e seus misterios. 

O mito é urna forma privilegiada dos povos se comunica
rem. Os yanomama passam essa linguagem de geracao em gera
cao, por via oral, ideográficas (enfeites das flechas, o cesto, as 
pinturas corporais), ou nao verbais (olhar, tipo fisíco). 
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- Marisa Ukuxipütheri em 
pintura de genipapo. 

A capacidade de se comunicarem através dos discursos, 
cantorias em duelo, brincadeiras, cantos, convites, rituais de muita 
f ala e expressao corporal é criada e recriada pela liga ca o intrinsica 
com a natureza. 

Um fato que nao faz muito, de 22/07/94, assistido e narrado 
por Guilherme, na Maloca Wapokohipiitheri, por ocasiao da mor
te do tuxaua ]. .. , grande xama. "O tuxaua Mário Pookohipiitheri 
no seu xamanismo, extrai do cadáver (assim que faleceu) do 
tuxaua J ... e vomita, o 'sinal dos bruxos'. Os inimigos sopravam 
feitico aroari com urna sarabatana. 

Tendo a prova do feitico, no dia seguinte os yanomae pro
curam e encontram os rastros dos inimigos. O Xito Wapokohipiitheri 
recolhe um pouco de terra pisada pelos bruxos, a cerra do rastro 
da parte central do pé, nao pisada. Enrola-a em folhas e leva até 
a maloca. 

lromoxi Haximopiiporatheri leva esta terra a maloca do Claúdio 
Makiupiitheri (4h00 a pé, a passo de yanomama). Este recolhe 
em sua roca tubérculos e flores de aroari, que é urna erva má
gica. Seca tudo ao sol, rala até se tornar um pozinho. Enrola-o 
em folhas de ubim, fazendo um pequeno embrulho. De noite, o 
Xito e Tomé esfregam o embrulho entre as maos e os joelhos, 
sobre a fuma~a do fogo, com a certeza que a furnaca vai levar a 
morte ao assassino que sorprou o feitico que matou o velho 
tuxaua ... " 

O tuxaua J ... Haximapiiporatheri, 65, morreu em 02 de julho 
de 1994, sob urna febre com mais de 41 graus. 

O mito é vivo. A história dos yanomama é viva, presente. 
Acontece todo día por urn espaco milenar. Ela constrói e recons
trói o mundo sempre original na floresta. Este é o especifico da 
cultura desse povo. É impossível yanomama viver fora da flores
ta. Também é impossível a floresta amazónica sobreviver sem 
yanomarna! 

Convivendo num processo global de educacao, oralmente 
transmitem todos os aspectos da tradicao, que é presente, que é 
passado e que é futuro. A mulher faz o parto de cócoras no chao. 
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Com tranquilidade dá a recém-nascida, a filha de 5 anos, para 
carregar. Enquanto ela mesma enterra a placenta e pisa sobre a 
terra. Os meninos e meninas participam de todos os trabalhos 
dos adultos. O homem adulto leva o filho pequeno consigo, para 
ca~ar, buscar frutas silvestres, colher os frutos da ro~a ou plan
tar, etc. 

A língua yanomama, sobretudo a falada, cria e transmite 
urna grande sabedoria. Há urna infinidade de símbolos construídos 
no seu espa~o vital. Só a língua yanomama permite entrar nesse 
espa~o. 

O Povo Yanomama se constituí urna unidade étnica diferen
ciada, por ter urna vida original na floresta, que é a Amazonia 
cobi~ada . A sua linguagem mítica, do dar e receber, do sagrado 
como liberdade de ser, nao lhes permite de imediato conhecer a 
linguagem externa da sociedade nao indígena, onde um povo é 
submetido a outro. Ele terá que, sem desprestigiar a sua lingua
gem oral se submeter ao conhecimento da outra para nao ser 
extinto. 

- Maria José Maamapiitheri fazendo beiju de mandioca. 
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Por outro lado, na sociedade dos brancos, alguns educado
res estao reconhecendo e recuperando a pedagogía da transmis
sao oral, para ensinar a ler e escrever. É a pedagogía que ajuda 
a construir, considerando o saber de cada pessoa. Há urna maior 
intera~ao entre linguagens diferentes, cuja aprendizagem é mais 
humana. Esta pedagogia propicia a elabora~ao dos símbolos da 
vida que valoriza a diversidade cultural. 

As diferen~as dialetais nao constituem grande dificuldade 
na comunica~ao entre os yanomama. Nas Assembléias Yanomama, 
realizadas nestes últimos dois anos, onde participaram represen
tantes de todas as regioes, nao houve problemas nos discursos e 
nem nas cantorias dialogais. Na linguagem mitológica comum a 
todos nao houve diferen~as dialetais. A comunica~ao foi uníssona. 
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• • • • • • • • • • • 

Comunidade Yanomae 
na linguagem escrita 

H ei ti:he ya wiiximi mahi, 

• 

Agora eu cansado muito. Agora eu estou muito cansado. 

Esta foi a primeira frase que aprendí na língua yanomama, 
para usá-la após as capinas e limpezas do local onde nos juntá
vamos para escolamou,fazer escola. Nos primeiros meses usei muito. 
No ro~ado, nas malocas, nas pescarías, por onde andávamos. Era 
Q jeitinho que eu dava para me esconder ou parar. 

Os yanomae queriam aprender a escrever e ler como os 
brancos. Queriam usar papeu si, a pele esticada, huu tihi, peda~o 
de pau e yaikamou, desenhar, pintar. 

Ficávamos juntos o tempo todo e eu queria aprender, mais do 
' que eles ou como eles ou, eles mais do que eu. A medida que urna 

silaba entrava nos meus ouvidos e eu conseguia distinguir os sons, 
o meu desejo de ser "alfabetizada" aumentava. E o deles também. 
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Wz'ti pei the tha, o que é isto? 
Wá thai tha, o que voce está fazendo? 

a 
ara 

\ e 
exerna 

e 
ehameOna 

- Prime ira cartilha - 1989. 

aeenor 

marino 

1: ya no 

\ 

}harake 

Fui levada a aprender estas frases de imediato. Digo assim, 
porque era preciso aprender o nome das coisas na língua. Quan
do errava a entona~ao ou a coloca~ao das sílabas, eram tantas as 
risadas e as corre~oes. Eles foram me ensinando: crian~as, adul
tos, jovens. Como gostam de ensinar o seu idi~ma!. As crian~as 
soletram bem, mas o som da fala dos jovens e ma1s correto. 

Sendo que alguns falavam o portugues salpicado, ajudei a 
ampliar o vocabulário e perguntava: 

Como se diz na sua língua? Assim ... (e fazia o gesto). De 
imediato respondiam: 

Wá pihi kuu 
Wá taai 
Wá yaikai 
Wá ohotamou 

voce pensa. 
voce le. 

... voce escreve . 
• 

voce trabalha. 
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Benito, 19, Saura, 21, A ... 28 e Bindo, 40, foram os mais 
próximos, no momento de chegada. Eles moravam na regiao do 
igarapé do Jundiá. Distante 7 horas a pé e passavam vez por 
outra a caminho de Boa Vista. Ausento o nome de A ... , falecido 
em abril de 1993, como costume yanomama de nao pronunciar 
o nome das pessoas falecidas. Ele era mais experiente em ensi
nar. Ajudou na elabora~ao do Dicionário e de quatro cartilhas, 
nos anos 80 a 86. Um material simples de aprendizagem, descre
ve Loreta em "A conquista da Escrita", quando narra o seu 
trabalho junto aos yanomae do rio Catrimani. 

Quantas palavras e frases aprendi nas andan~as com esses 
quatro: 

Proke, vazio, palavra muito usada pelos garimpeiros para 
dizer que nao tinha o que dar, quando solicitados. 

totihi 
ya ohi mahi 
ya amixt 
hoximi 
pei he 
kua hikia 
awe 
mi 

certo, bom, bonito. 
eu estou com fome. 
eu tenho sede. 
feio 
cabe~a . 

acabou, chega . 
. 

Slffi. 

nao. 

Um momento bonito, foi na festa da Maloca Wakathautheri, 
onde as crian~as foram exímias professoras. Nao dá para dizer 
outra coisa. Elas captam com urna facilidade incrível o que a 
pessoa quer explicar ou falar e já se adianta a dizer. Quando eu 
queria saber ... 

tarde weyate. ,.. 
voce escuta wii hiri 

amanha hena tehe. ontem weiaha 
voce senta wa roki. pupunha raxa 
nao cuspir kuxa mi. arara ara a 
espera! wahae. macaco paxo a 
devagar opisai. maloca y ano a 

Ao mesmo tempo, eu pronunciava para a maloca inteira, 
todas as palavras em portugues. Mais de 50 pessoas repetiam 
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devagar. Eles tentavam, mas nem sempre dava certo, apesar de 
serem bons imitadores. Alguns circundavam a minha rede, afas
tando os ti~oes, para ouvir melhor e falar alto aos demais. 

A princípio só me vinha um método na cabe~a para traba
lhar a escrita e a leitura com esse povo: conviver, brincar, escutar 
e responder as suas perguntas, brincando e fazendo palha~adas. 
O método que deu certo, urna aprendizagem muito gostosa. 

Quando participei da primeira cerimónia das cinzas, em 
fevereiro de 1989 e me pintei, observei que as mensagens dos 
Yanomama eram todas escritas. A escrita diferente da minha. 

wopo'i' 
. . ' . 
exeh1a 

• • 

e 
ya wopo 1 yak cí'i· 

e e e e 
. . . . . . . .. 

e e e e e e 
.. . . .. . . .. e e e e e 

tomiko 

- Página da cartilha 2 - Vogais. 
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Conclui que esse povo nao era ágrafo. Mas eu nao sabia bem 
teorizar isso nas minhas reflexoes. A escola onde estudei me 
ensinou que os povos que nao sao alfabetizados, nao conhecem 
o alfabeto, nao sabem escrever, sao ágrafos. Ali nao era assim! 

Eles pintaram o meu corpo todo de vermelho. Perguntei o 
que era e responderam: wake, vermelho. Sem entender, insisti 
perguntando quando as mulheres responderam: xitoprarou, ale
gria, feliz. Depois desenharam, com genipapo trac;os pretos, 
curvelíneos. Perguntei e reponderam: orokuku, cobra. Fizeram 
pontos paralelos nas pernas, de alto a baixo e disseram que era 
totori, jabuti, rastro de jabuti. 

Indo para a pescaria, urn atrás do outro, de repente o menino 
pára e fala a sua mae. Parei também, assustada e, nao vi nada. Pelos 
sinais deu para entender que devíamos mudar de caminho. Mas, e 
daí?! Naquele dia, a noite, com muito custo compreendi que o pai, 
bom cac;ador, já nos tinha precedido na caminhada. E ele havia 
deixado um ramo quebrado, naquele local. Era o sinal para nao 
prosseguirmos por alí, tinha caído urna árvore de tronco enorme. 
Teriamos que dar a volta por outra picada. 

Vi que haviam, várias pontas de flechas, cada urna com sua 
func;ao. E quando o cac;ador sai, dependendo da ponta de flecha 
que ele leva, a mulher ou seus parentes, já sabem que animal ele 
trará. Nessa hora nao há palavras, bastam os sinais. Assim, há 
momentos muito fortes de silencio, onde todos trabalham e nao se 
falam. 

• Com tantos caro~os de cajui (caju silvestre), caídos pela trilha, dá 
para saber quantas cotias ou pacas estao por ali. 

• Quando um pedacinho da casca do tronco de urna árvore foi 
arrancado, com a mao ou ter~ado, dá para saber quantos Yanomae 
passaram por ali e de que comunidade sao. 

• É só bater os olhos nas cinzas, sob um tapiri, que saberá a que 
distancia vao os hóspedes daquela casa provisória. 

Os xamas conhecem os mistérios da floresta e revelam acon
tecimentos do futuro, com os sinais da percepc;ao. Estes e outros 
mais, sao as "grafias" e simbologias que os yanomae convencionam 
em seu universo indígena. 
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Apreendendo pouco a pouco, as mensagens e sinais, come
c;amos a construir juntos a alfabetizac;ao yanomama. Ela é a soma 
de códigos de universos distintos. 

Durante o ritual da colheita da mandioca fomos juntando os 
kanasi, sinais da língua, pensando o alfabeto. 

Kanasi, sinal, indício, cadáver, resto de alimentos, lixo. Assim 
que, os yanomame deram nome aos trac;os apresentados no chao e 
depois no quadro, quando desenhei várias letras. De início nao 
entendi o porque. Agora compreendo que corresponde a vestigio, 
ao resto de algo que é maior, ou que era maior, ou que aconteceu. 
O rabisco, ou seja o desenho da letra é a representac;ao de algo que 
foi, que é e que pode ser. É sinal concreto. Para o yanomae, o que 
é abstrato encontra significados bem concreto. 

Conseguimos com grande entusiasmo, em cada dia, cons
truir e aprender recíprocamente coisas novas. Que delícia! Apren
deram a dizer, imitando-me: Que derisia! E riam. 

Trac;amos vários sinais que ajudavam a mao mecher o peda
c;o de pau na pele branca esticada. Olhavam o papel e olhavam 
o lápis e o giravam repetidas vezes entre os dedos. Percebi que 
a mao nao obedecia a forma de pensar. Eles olhavam, olhavam 
e reviravam o papel. A mao ia para a direita e para a esquerda, 
se articulando demoradamente. Até que a ponta do lápis fixava 
o papel e iniciava o rabisco: 

a direita para a esquerda, < < 
de baixo para cima A t 
do fundo para a superficie 

do conjunto para as partes 

de trás para frente 
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Cientes desses movimentos achamos mais simples trabalhar 
com a letra de forma e nao cursiva ou de imprensa. Neste sen
tido consideramos também, a experiencia de Loreta, que traba
lhou alguns anos com os Yanomae. 

A perspectiva dos desenhos yanomama sao de profundidade 
e de globalidade. Embora tenham percep~ao dos detalhes, a 
representa~ao iconográfica é integrada, intensa, espessa. Usamos 
sempre o desenho. Todas as ilustra~oes, no período de 5 anos 
com os yanomae, foram elaborados por eles. Em qualquer ativi
dade eles é que desenhavam. 

- Desenho de Susi Wakathautheri, chui, mulher. 
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Quando nao queriam usar os tra~os ou rabiscos, usavam o 
desenho. Toda técnica que criávamos juntos era para lhes faciliar 
e aprimorar o uso da escrita de que tanto queriam. 

Desenhávamos no papel, mas também fazíamos pessoas e 
animais de barro, de massa de mandioca ralada, em folha de 
bananeira recortada a mao, de cipó, de bambu, de baga~o de 
cana. Eles desenham no chao da maloca, nos esteios, nas canoas 
de mingau, nos troncos, no corpo, nos barrancos da estrada, nas 
panelas, nos remos, nos cabos dos ter~ados e facas, nas paredes 
das casas dos brancos, nos cal~oes, nas cuias, etc. 

Quando eu perguntava: Witi pei the tha 

Respondiam: 

1iporemou O circular, redondo. 

peí suuhupe /\N0M0 seios de mulher 

pakarama XXXXXXXXXX cruzado 

thoo toxi eeeeeeeeeeeeeeeeee como cipó 

oru kuku 

horema kiki SSSSSSSSSSSSSS 

maama DO D 
1 1 1 1 

cobra 

minhoca 

pedra 

mai hesi uuuuuuuuuuuu cuia, espécie de caba~a, coité 

xaraka-katerime /l/l/I//////////////////// flecha para a direita. 

xaraka - hairime \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ flecha para a esquerda 

Construímos o alfabeto yanomae. Cada letra temo nome 
de urna animal ou da natureza ou do dia a dia. Em cada maloca 
fomos construindo de maneira diferente, porque eles queriam 
adapta~ao ao seu grupo. Nesse ponto sao muito ciosos. 
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A vogal, aka kohipe ou yami, língua forte, sozinha se basta 
nao morre. Letra forte. Assim que os yanomae denominaram 
estes 7 sinais. 

sinal gráfico yanomama portugues 

1 a ara arara 
2. e exema p1capau 
3. e ehama una galo d a serra 
4. . 

guariba z zro 
5. o oko carangue10 
6. u urihi terra, floresta 
7. + (i) iharaki forquilha para mistura 

A consoante, aka porepe ou uutiti, língua fantasma, que nao 
tem for~a para ficar sozinha, nao tem som definido. É um sopro, 
fraco. Ela precisa da companhia da aka kohipe. Sao 11 as con
soantes e vários grupos consonantais. 

A ka, língua fisica. Usaram essa compara~ao por causa do 
movimento da língua na pronúncia. 
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sinal gráfico yanomama portugues 

l. h haya vea do 
2. k karaka galinha 
3. rn 111oihoka sol 
4 . n (peí) nathe ovo 
5. p paxo macaco 
6. r raxa pupunha 
7. s sika crian~a 
8. l iaki piranha preta . 
9. th thue mulher (grupo consonantal) 
1 o. w waro homem 
1 l. X xama anta 
12. y yoasi gato do m ato, jaguatirica. 

Lentamente fomos montando o painel de todas as silabas usadas 
pela língua. E brincávamos de leitura, montando palavras e frases. 

a i i: u e e o 
pe p p p.I pe pC po 

CI o o cu te te K> 

lea li li ku lir lir a, 

ha hi hi l'u he he ho 

• !i !i su (se) (so) 

lGI ,¡ ,¡ xu lC »: xo 

11111 ITi ITi - (me) - mo 

na B rW (ne) ro 
.. "a .. , ,.¡ - \IC w: 
ya )i yu )'C )oC ) 'O 

ra d ó IU ~ ~ ro 
tha - - thu thc thC tho 

lera m kri lcru lcre kro 

prl po - - pre pre pro 

mna - - - - mro 

hra - hri - - -
Vogais e silabas da Lingua Yanomama, falada na regiao do Río Catrimani, nov/1993 

INlCIACAO A GRAMÁT ICA DA LINGUA YANOMAMA, Henri Ramirez. 

Quanta anima~ao numa pescaria de timbó e que ao pegar 
urna traíra, alguém do meio do lago, grita: 

Haya xina, witi pei a ha the kua kura. 
Rabo de veado, como é o nome disso? 

E do outro lado eu respondo: maxa xi, traiiiiraaa! 
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E na grande casa redonda, Yano Thea, Casa das Línguas, a 
aprendizagem acorre com a mesma descontra~ao. 

A ka porepe aka kohipe xo 
Consoante junto com a vogal 

Paxo ara xo 
Macaco arara juntos 

Thea kipe PLthea kipe ta xo 
sílaba PLSílaba ta juntos 

, 
e 

, 
e 

thea kipe. 
sílaba 

pata 
igual palavra 

E assim fomos ... As crian<;as gritam e os adultos juntos 
mostram bem a posi~ao da boca. 

sílaba = thea kipe, (thea, língua, idioma) 

palavra = thea waroho, língua muito 

frase = thea waroho mahi, língua muito, muito. 

texto = thea pre mahi, língua muito grande, extensa. 

história = thea komi, língua inteira, toda. 

Nós trabalhamos todo tempo assim, criando a alfabetiza~ao 
com todos, homens e mulheres, crian~as e jovens. Sem horário 
e sem programa. Aliás, seguindo a programa<;ao determinada 
pelos adultos. 

Se é para ca~ar, vamos juntos. 
Se é para pescar, vamos juntos. 
Se é para colher mandioca, ingá ou pupunha, vamos juntos. 
Se é para chorar sobre as cinzas, vamos juntos. 
Se é para curar o doente, vamos juntos. 
Se é para comer macaco, vamos juntos. 
Se é para dan~ar, vamos juntos. 
Se é para dormir na maloca, vamos juntos 

Por onde íamos, aprendíamos. Sem mesmo se dar canta, 
estávamos aprendendo os números. Especialmente as crian~as 
queriam saber quantos peixes tinham nos balaios, quantos ma
cacos o ca~ador flechou, quantas ras as mulheres ca~aram, quan
tas bananeiras no ro<;ado. Num coro de vozes contávamos tudo. 
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- Carta de Bruno Mauxiutheri a Guilherme. 

A divisao em classe, como é do costume yanomama, fizeram 
por sua conta. Separavam os grupos de homens das mulheres, 
grupos de moradias, crian~as-jovens e adultos, dependendo do 
procedimento a ser realizado. 

Os yanomama foram convivendo gradativamente com esses 
códigos, sempre um ensinando para o outro e eu observando e 
aprendendo. Vi algumas expressoes que me chamaram a aten~ao, 
porque ao redor deles gira toda a eficácia da aprendizag~m: 

• habilidade motora, maos firmes e tra~os definidos. 

• percep<;ao visual muito boa, nos mínimos detalhes. 
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• capacidade de prola~ao - repetem todas palavras em 
yanomama e portugues, o que ajuda muito a memoriza~ao, 
sobretudo auditiva. 

• criatividade - aquele que entende, adulto ou crian~a 
explica para o outro com urna ou duas formas diferentes, 
até se fazer explicado. Criam técnicas de aprendizagem. 

• concentra~ao - brincam muito. Mas os sentidos estao 
ligados aos exercícios, as explica~oes, aos trabalhos e ao 
aproveitamento geral. 

• simbologicidade - o traquejo que eles tem para conviver 
com os símbolos e trabalhar os significados, facilita muito 
o ensino-aprendizagem. 

• conhecimento global - desde pequenina a crian~a domi
na o universo cultural da comunidade. Eles conhecem tudo 
e falam de tudo. Todas as idades participam de todos os 
assuntos. 

• interesse - a novidade de escrever e ler a própria língua 
é estímulo para todos. 

Os adultos quando participam em assembléias ou reunioes 
com outros povos, mostram os rabiscos dos filhos, com as men
sagens sobre a prote~ao da terra. 

o caminho feito, da letra a palavra, ªº texto, foi um jeito, 
mais do que um método, sintético, analítico ou eclético (Rela~ao 
de C. de Oliveira, Maria Helena e Concei~ao, P. Monteiro em 
Didática da Linguagem). Tem um pouco de tudo. O fato de nao 
conhecer a língua, facilitou-me muito esse jeito de inicia~ao aberta 
e conjunta com os "a-gentes" da floresta. 

A escrita e a leitura foram acontecendo simultaneamente, 
ora come~ando pelo todo, ora pelas partes. Acompanhei os prin
cípios de interesse do grupo com que estava convivendo que 
tanto solicitava o conhecimento global como das partes. 

Depois de algum tempo, quando já dominavam o jogo dos 
significados das letras, da ortografia yanomae, queriam saber 
como era as demais letras. Os Yanomae viam nas revistas dos 
nape, letras diferentes. Prosseguimos assim: 
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sinal gráfico portugues yanomama 

l. b banana koraha 
2. c canoa huhika 
3. d dedo l1'1ll 

4. f faca poa ihiru 
s. g gavia o niohun-za (mitológico) 
6. 

. . 
J )acare wa 

7. 1 lima o 
8. q queixada yarixi 
9. V verme horema 
1 o. z zanga o puu na waro 

A etno-alfabetiza~ao se procede assim. 

Os Yanomama dominam a sua língua, portanto podem do
minar o uso da escrita a sua maneira e para seus objetivos. 

Analisamos algumas situa~oes em que nossa parte de apren
diz, tinha que ser maior. Os yanomama nao tem nomes e sim 
apelidos. Estes sao ditos raramente, só entre eles. Os yanomama 
se chamam por parentesco. 

haho = pai meu hii e, pai dele. 

- Yano chea - escola. Marino e Kiri trabalhando. 
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É agressivo dar o nome. Chamar pelo nome é inimizade. Dar 
nome é falta de respeito. Contudo, frequentemente usamos os nomes 
"nao índios" exigidos pela burocracia de fichários e relatórios. 

Pei a ne utupe, o espírito. da pessoa, a imagem interior do 
corpo, onde está o princípio vital. Por isso eles nunca desenham 
a outra pessoa do lado. Desenham pessoas generalizadas. Dese
nham yanomama que nao é ninguém identificável. 

Usamos bastante a fotografia, utupe, para documentar os 
procedimentos e memorizar a aprendizagem. Mas, fizemos com 
cuidado, respondendo aos pedidos de rasgar a foto quando a 
pessoa falecia. As vezes eles arrancavam a folha da revista "O 
Mensageiro", ao encontrar foto de um paren te falecido. É urna 
atitude que merece muito respeito. 

Os contatos entre parentes sao determinados. Se nao conhe
cemos bem, podemos pertubar a interacao nessa convivencia de 
ensino-aprendizagem. O genro nunca fala com a sogra. A tia e 
o tio, também sao pai e mae. O sogro nunca diz wa, voce, tu 
para o genro. Yanomama nao chama a mulher. Só o homem fala 
xori, cunhado, para o outro. Só a mulher fala natihi e, cunhada 
para a outra mulher. 

O casamento é entre primos cruzados. 
A filha casa com o filho do tio materno. 
O filho casa com a filha da tia paterna. 

Entre os Yanomama nao há cumprimentos como Bom dial 
ou Boa tarde, Como vai?, etc. Entram e saem da maloca, adul
tos, jovens ou criancas sem dar satisfacao para ninguém. 

O homem quando volta da cacada, entra, coloca a caca no 
chao e deita na sua rede. A mulher entrega-lhe o tabaco novo e 
vai preparar o alimento para cozinhar ou assar. Tudo sem co
mentários. Ele está cansado. Nao é preciso dizer. É óbvio. 

Quando urna pessoa está dormindo nao se acorda, chaman
do ou colocando a mao na pessoa. Pois ela está ali como fantas
ma. O corpo está, mas o espírito está longe. Prejudica a pessoa 
se acordá-la. 
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Quando esse processo comecou, em 1989, a populacao 
yanomae da regiao do médio rio Catrimani era de 359 pessoas. 
Em 1 994 era de 430, morando em 13 malocas. As malocas 
próximas a escola central, Yano Thea gozaram de maior conviven
cia. Foi muito circunstancial a presenca nas demais malocas, mas 
como todos se interessaram, alguns jovens eram favorecidos com 
material e orientacao para alfabetizar em suas moradias. 
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- Páginas do caderno de Kiri Mauxiutheri . 

Yanomami yakoana koaitehe 
Hekurape yatotoki 
Yanomami thiipene kasasa koaitehe 
Hekurape tokurayu. 

Quando os yanomama tomam yakoana (droga) 
Os espirítos descem (sobre o xama e a comunidade) 
Quando os yanomami tomam cacha<;a, 
Os espirítos fogem. (os yanomamai ficam fracos) 

Texto fcito por alguns jovens,áqueles que estavam aprendendo a tomar cacha~a, 1990 
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• • • • • • • • • • 

O construtivismo 
entre os yanomae 

• • 

O processo de educa~ao global e alfabetiza~ao em 
Yanomama e Portugues, na regiao do rio Catrimani, está sendo 
construido. Quando terá fim essa construc;ao, ninguém sabe. 

Todas as coisas sao descartáveis no uso yanomama. É pos
sível que um dia eles joguem fora toda essa "novidade" do nape, 
e construam outro sistema de ensino-aprendizagem a seu modo. 

O processo de alfabetizac;ao, na verdade, nao comec;ou, con
cebendo que os Yanomama nao sao ágrafos. Ele vai dar continui
dade ao sistema de comunicac;ao, cuja prática e códigos sao es
pecíficos. Algumas técnicas novas foram apreendidas para regis
trar o pensamento, os etno-conhecimentos e expandir a cultura 
Yanomama. Urna cultura originária de moradores da floresta, 
que, agora, está frente a frente com culturas diferenciadas. 

Chamamos de procedimentos, ao invés de atividades, os 
momentos, que foram convividos nesse processo pedagógico. Eles 
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ajudaram a construc;ao recíproca de um ambiente mais respeito
so e justo entre Yanomama e nao yanomama. 

A heranc;a mais cruel, que as minorías étnicas carregam é a 
incapacidade do encontro dialogal. A história registra os genocídios 
dos povos, porque os encontros foram de dominio, exploracao e 
exclusao de uns sobre os outros. 

A decisao de caminhar com os yanomae, nessa construc;ao, 
nasceu de minhas aprendizagens do passado nas comunidades, 
periferias, movimentos populares, com o povo em luta. 

Pelos anos passados, na educacao popular, foi acontecendo 
a transformac;ao da vida em que se aprende a "aprender" mais 
do que "ensinar" . No "aprender" é que encontro a melhor 
metodologia de educadora. 

Mergulhei no mundo yanomama, buscando conhecer as suas 
condic;oes de existencia e seus esquemas de ler o mundo. O 
desafio maior foi aprender a língua, da qual nao tinha nenhuma 
idéia e nunca tinha ouvido. Mas, nao era mistério, era a maniva 
em tempo de plantar com eles. 

A noite, antes de deitar refletia a pedagogía de Paulo Freire 
e Bartomeu Meliá, os passos da caminhada na plantac;ao, dese
josa de ser espontanea e aberta. Cito de ambos alguns trechos 
muito significativos: 

"A educac;ao tem carácter permanente. Nao há seres educa
dos e nao educados. Estamos todos nos educando. Existem graus 
de educac;ao, mas estes nao sao absolutos", Paulo Freire. 

"Em todo homem existe um ímpeto criador. O ímpeto de 
criar nasce da inconclusao do homem. A educac;ao é mais auten
tica quanto mais desenvolve este ímpeto ontológico de criar. A 
educac;ao deve ser desinibidora e nao restritiva. É necessário 
darmos oportunidade para que os educandos sejam eles mes
mos", Paulo Freire. 

"A educac;ao autentica, repitamos, nao se faz de A para B 
ou de A sobre B, mas de A com B, mediatizados pelo mundo. 
Mundo que impressiona e desafia a uns e a outros, originando 
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visoes ou pontos de vista sobre ele. Visoes impregnadas de anseios, 
de dúvidas, de esperanc;:as ou desesperanc;:as que implicitam te
mas significativos, a base dos quais se constituirá o conteúdo 
programático da educac;:ao", Paulo Freire. 

"A educac;:ao, que a "sociedade nacional" pensa para o ín
dio, nao difere, estruturalmente, nem no funcionamento, nem 
nos seus pressupostos ideológicos, da educac;:ao missionária. E 
ela recolhe fracassos do mesmo tipo. Somente, nao sabemos se 
ela passou por urna revisao", Meliá. 

"É de importancia capital que o problema da alfabetizac;:ao 
indígena nao pode ser resolvido com critérios de simples alfabe
tizac;:ao, pois ela tem que considerar, detidamente, as condic;:oes 
pedagógicas nas quais vai ser feíta e a situac;:ao linguística do 
índio, que vai ser alfabetizado e a política linguística a ser segui
da", Meliá . 
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Desenho de Marino Reahu. 
Os xam:ls seguram o céu. 

"Em todo programa de alfabetizac;:ao, o alfabetizador e o 
alfabetizando devem tomar consciencia da estreita relac;:ao entre: 
língua-cultura-identidade étnica. A perda da identidade étnica 
geralmente vem precedida da perda da cultura e da língua. E a 
perda da identidade étnica é a causa da perda dos meios de 
subsistencia como a terra", Meliá. 

"Para o conhecimento da língua nao basta considerar o sis
tema e a norma nos seus aspectos sincrónicos e atuais, mas 
precisa-se entrar na história do povo, que faz também a história 
da língua", Meliá. 

Ao mesmo tempo em que os procedimentos aumentavam e 
se diversificavam, mais estudos e reflexoes foram necessários fazer. 

No mato, havia pouca literatura sobre assuntos pedagógi
cos, educacionais ou indigenistas. Era possível ler, por várias 
vezes, os mesmos textos. O que tornava interessante, pois assim, 
cada vez reluzia formas novas e mais concretas de construc;:ao. 
Toda prática tem que ter o minímo de teorizac;:ao, para ajudar a 
gente repensar o acontecido. 

Para essa caminhada, foi fundamental a participac;:ao nas 
Assembléias Indígenas do Conselho Indígena de Roraima e nos 
Encontros de Professores Indígenas do Amazonas, Roraima e 
Acre. É indispensável ouvir o pensamento dos povos indígenas 
sobre a educac;:ao. Foram instruc;:oes que partiram deles que deram 
condic;:oes para continuar caminhando com seguranc;:a. 

Os yanomae, quando voltavam dos Encontros de Professo
res Indígenas, cobravam procedimentos mais determinados e mais 
étnicos. E a gente tinha que estudar e praticar. 

A luz maior de todo o processo construtivista foi o estudo 
sistemático da cultura yanomama através da literatura existente: 
"O círculo dos Fogos" de Jacques Lizot, "Yopo, Shamanes y 
Hekura" de Maria Isabel Equillor García, o "Dicionário 
Yanomame-Portugues" de Loreta Emiri, textos de Bruce Albert, 
Joao Saffirio, traduc;:oes de Guilherme Damioli, etc. 

Desde o início, Davi Kopenawa Yanomami, xama e lideran
c;:a do povo, foi o orientador principal dessa construc;:ao com 
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acompanhamento e sugestoes dadas em suas visitas ou nas con
sultas, que recebia. Quando nao podia vir ao Catrimani, escrevia 
cartas. 

Davi fez várias grava~oes, que depois transformamos em 
textos, que poderao ser usados por muito tempo, nos procedi
mentos, reunioes, etc. 

Diz Davi, "Quando o ouro fica no frío das profundezas da 
terra, aí tudo está bem. Tudo está realmente bem. Ele nao é 
perigoso. Quando os brancos tiram o ouro da terra, eles o quei
mam, mexem com ele em cima do fogo como se fosse farinha. 
lsto faz sair fuma~a dele. Assim se cría a xawara que é esta 
fuma~a do ouro. Depois esta xawara wakexi, "epidemia fuma~a", 

vai se alastrando na floresta, lá onde moram os ~anomami, mas 
também na terra dos brancos, em todo lugar. E por isso que 
estamos morrendo". 

O estilo metafórico de Davi, ajuda a gente compreender a 
linguagem dos yanomama no contexto de contato com a socie
dade encolvente. 

"Nós yanomami queremos urna 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 
nao quer invadir a terra dos outros. Yanomami respeita a terra 
dos brancos". 

"N ós nao ternos a inda, jovens, que saibam bem a língua dos 
brancos e que saibam escrever, que saibam fazer os exames de 
malária, que saibam ver a malária com o microcóspio. Nós nao 
sabemos, ainda, essas coisas. Mas, nós aprenderemos e saberemos, 
um dia, nos cuidar nós mesmos. No futuro, quando eu for velho, 
os yanomami terao apreQdido isso e quando eu tiver morrido, eles 
continuarao a se tratar sozinhos. É o que eu penso". 

Nas assembléias e reunioes os patape, adultos, tuxauas en
sinavam a sua linguagem veemente e clara nos discursos. As 
vezes, tínhamos que fazer o intérprete. Mas, nao demorou para 
que dois jovens yanomama, ajudassem os seus parentes, diante 
de platéias numerosas. 
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- Carta de Davi Kopenawa a M. Edna. 

Ipa rnauupii xanzi n-zahi yaro, xaniape a rnai rnahi rnaiayou yaro. 
Kariperopene paaripe a niai mahi, yarope a niai n1ahihe. 
Porque a minha água está muito suja, porque as antas estao 
morrendo. 
Os garimpeiros estao matando os mutuns, eles estao matando 
todos 
os animais de ca~a. 

Karera Wakathautheri, discurso de 1990, Assembléia Indígena, Surumu/RR, 
Tradu~ao de Guilherme Damioli. 

Makuxi urihi kurenaha, ipa urihi ya thamai pihio imi, 
ya thamai pihio imi yaro. 
Omamani ipa urihi a pihio xaarionia yaro 
ipa Omamani urihi. Omamani a pihio xaarioma yaro. 
Kaho makuxi urihi yopi kurenaha, urihi thamai pihioimi. 
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U ma floresta suja como a dos makuxi 
nao quero que aconte~a o mesmo a minha mata, 
nao quero que aconte~a o mesmo. 
Sendo que Omam nos deu a floresta bonita, 
o nosso Omam nos deu urna mata bem feita, 
urna mata quente como a de voce makuxi 
eu nao quero que isso aconte~a em nossa mata. 

] ... Hewenahipiicheri, discurso de 1990, na Assembléia I Surumu,RR 

Traducao de Guilherme Damioli . 

Yanomama yamaki raamou waroho mahi yaro, 
yamaki raamou mahi yaro, 
yamaki noamai mahi yaro, hixio. 

Porque os yanomama estao muito doentes, 
Porque nós estamos muito doentes, 
nós estamos morrendo, muitos, eu estou bravo. 

Mário Pakuutheri, discurso de 1990, A ssembléia /. Surumu!RR 

Traducao de Guilherme Damioli. 

A releitura crítica sobre os acontecimentos que os envolviam 
e, as consequencias sobre a saúde e cultura; sobre a ca~a e a 
pesca; sobre os rios e igarapés, perto de suas malocas, foi um 
passo construtivista. Como resultado destas reflexoes, os mes
mos yanomae, na escola, organizaram a resistencia: confecciona
ram placas de madeira, com frases em yanomama e portugues, 
que foram fincadas no meio da estrada, para impedir a passagem 
dos carros. Organizaram visitas pacíficas ao acampamento dos 
garimpeiros para acelerar sua saída da área. Gravaram mensa
gens e escreveram cartas as autoridades de Brasília. 

Na experiencia de luta com outros povos indígenas, 
aprofundaram a consciencia de sua identidade. A necessidade de 
lut~r .com garra para defender sua terra e seus direitos. O que 
ma1s mcomodava os yanomama, no encontro ou reunioes, era a 
falta de floresta e ca~a, que nao existiam mais na terra dos pa
rentes. 

Opta?~º por nao seguir os modelos da educa~ao oficial, que 
sempre fo1 instrumento dos dominadores para integrar e destruir 
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as culturas indígenas, os missionários integrados nesse processo, 
objetivaram as suas programafYÜes anuais: 

"Educa~ao e AlfabetizafYao, processo global e libertador de 
compreensao e valorizafYaO da cultura yanomami, a partir de seus 
valores educacionais, proporcionando-lhes instrumentos para o 
relacionamento e auto-defesa frente a sociedade envolvente, a 
fim de que os yanomami continuem sujeitos de sua história", da 
Programa'Yao da Missao Catrimani de 1990 a 1993. 

"Educa~ao: processo global e libertador que envolve a pes
soa yanomama toda, na sua cultura. A educa~ao nao se reduz ao 
local da escola e nem só a alfabetiza'Yao. Ele nasce no modo de 
ser yanomama e se expande por todas as rela'Yoes intergrupais e 
ínter-étnicas, a fim de que constituem sujeitos de sua história"da 
programafYaO da Missao Catrimani de 1993. 

A denomina~ao, processo contrutivista, foi chegando a par
tir do fmal de 1 992, quando comecei a ler artigos de experiencias 
e pesquisas construtivistas de educa~ao e alfabetiza~ao de Emília 
Ferreiro, pesquisadora e doutora em psicología sob a direfYaO de 
Jean Piaget, biólogo e filósofo sui~o. 

Constatei que os procedimentos realizados até entao encon
trava sua plena teoriza~ao e confronto nas reflexoes experimen
tadas de Emilia, Piaget e seus seguidores. 

Da floresta distante, solicitei a amigos, textos, palestras, re
latos de experiencias, pesquisas nessa linha. Foi como se enxer
gasse, através da terra, as raízes de urna maniva, que está se 
enchendo de ramas. 

A cada passo, questionávamos os comportamentos nossos e 
dos yanomama, na manipula~ao desse "novidade": acrescentar a 
linguagem oral as técnicas da linguagem escrita e lida. Só fomos 
encontrando respostas nas teses e hipóteses trabalhados, minucio
samente, pelos pesquisadores. 

Quando observava o yanomama, que virava o papel de ca
be~a para baixo. Que come~ava a escrever no final da página e 
ia subindo. Que silabava, mas nao conseguía identificar a letra. 
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Que nao conseguía associar o sinal ao significado exposto, com
preendia a extensao e profundidade desse ato, mas nao sabia 
explicar o porque. Alguns companheiros mais afoitos cobravam 
atividades técnicas de rápido resultado. Sentí que se enveredasse 
por aí, castraría o ensino-aprendizagem da lingua e bloqueava o 
interesse do pessoal em caminhada. Sobretudo, repetía o massacre 
cultural de 500 anos atrás. Houve momentos muito cruéis nesse 
sentido, a princípio nao tinha como documentar e justificar. 

- Tima 
Haximapiiporatheri. 

Emilia escreve: "Além dos métodos, dos manuais, dos re
cursos didáticos, existe um sujeito, que busca a aquisi~ao de 
conhecimento, que se propoe problemas e trata de solucioná-los, 
seguindo sua própria metodologia". 
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Essa era a perspectiva do processo: valorizar a busca do 
conhecimento yanomama, sob o clima inicial de contato, respei
tando a sua capacidade de criar o método. Acreditar na tradi~ao 
yanomama e nos seus valores, deve marcar o carácter daqueles 
que querem construir com eles. 

Os yanomae nao precisaram sair do seu meio ambiente de 
floresta e muito menos tiveram que deixar costumes na aquisi~ao 
desses procedimentos de alfabetiza~ao. 

O povo indígena conserva urna raíz cultural, muito forte, 
que o faz autónomo, livre e seguro no contato com outras cul
turas. Haja visto que sobrevivem a milhares de anos, alguns grupos 
bem originários, apesar das frentes programadas de extermínio. 

A fun~ao de educador (todos aqueles que tem urna tarefa 
determinada entre indígenas) e sobretudo do alfabetizador, deve 
ser trabalhada, estudada, refletida, avaliada em cada momento. 
Nao é urna fun~ao clandestina com a~oes arbitrárias ou difusas. 

Carl Rogers fala que a "fun~ao da educa~ao é de facilitar a 
mudan~a e a aprendizagem. Essa atitude incluí as seguintes ca
racterísticas: 

• o facilitador deve ser urna pessoa real, autentica, vivencia}, no 
sentido de ser e viver os sentimentos e pensamentos de cada 
momento. 

• ele deve apreciar e respeitar a pessoa. 

• o facilitardor deve saber escutar com empatia, isto é, colocando
se no lugar de quem lhe fala. 

• sobretudo, deve confiar sinceramente na capacidade potencial da 
pessoa de crescer e aprender, se lhe foi propiciado um clima de 
liberdade e de apoio". 

"Esrratégias de Ensino de Aprendizagem", de Diaz Bordenave. 

Resulta que os povos indígenas, lutam incansável por urna 
educa~ao indígena. Estao, se reunindo e se organizando para criar, 
dirigir e supervisionar suas escolas sob sua própria legisla~ao. 

Os professores indígenas enchergam o quanto é dificil e, as 
vezes, até impossível, para o professor nao índio realizar essa 
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tarefa. Eles mesmos, as vezes, sao condicionados, pela sociedade 
branca, a criar urna escola artificial no ambiente indígena. Por
que esse jeito de escola nao lhe é peculiar, é imposto. Preocupa
dos, elaboram princípios e diretrizes para diversas instancias go
vernamentais. 

A teoriza~ao e prática do processo de Educa~ao-Alfabetiza
~ao entre os yanomae, ficou mais enriquecida quando encontrei 
os 3 volumes sobre a Didática de Alfabetizat;ao de Esther Pillar 
Grossi e alguns trabalhos do GEEMPA-Grupo de Estudos sobre 
Educa~ao-Metodologia de Pesquisa e At;ao. 

Eles me ofereceram "um equipamento sólido para a aventu
ra da alfabetiza~ao", como escreve Bárbara Freitag, prefaciando 
um dos volumes de Esther. 

Consegui compreender, sem entrar em observa~oes muito 
pormenorizadas, a psicogenese e sociogenese da escrita vivida 
pelos yanomama nesse período. Passei a ter mais respeito, pes
quisa e envolvimento com a trajetória de aprendizagem. 

Sem ter grandes fundamentos teóricos evitei a todo tempo, 
fazer desenhos, confeccionar cartilhas e livros-textos do meu estilo 
adiantando-me as experiencias yanomae. As cobran~as externa~ 
eram pertinazes. Em alguns momentos, a deprecia~ao do proces
so parecia constituir um temporal tao grande, cujos relampagos 
eram símbolos de pouquíssima esperan<;a. É muito forte em nossa 
ideología da praxis e do imediatismo, ainda europeizadas, deixar 
espa~o para o indígena. O que produzimos é o melhor, mais 
eficaz e superior. 

Clareou muitos procedimentos, sobretudo, dos níveis ini
ciais da alfabetiza~ao, o relato de uma semana de trabalho, com 
a escola de periferia de Porto Alegre. O relato de Esther Pillar 
Grossi, em Didática da Alfabetiza~ao que demonstra a dinamica, 
a perspectiva interdisciplinar, a diversifica~ao de atividades com 
diferentes níveis, os jogos, a merenda, etc. 

É fascinante observar o Yanomae, que num dado momento 
tendo verificado a dificuldade de associar uma letra a cada sílab~ 
pronunciada, vislumbra a compreensao alfabética da escrita. Seus 
olhos brilham e seu saber se reafirma. Ele reorganizou o seu 
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- Mário Pookohipiitheri atraca os paus da maloca do sogro. 

pensar para que assim se sucedesse. Ele trabalhou a dificuldade 
e conquistou autoridade naquilo que fez. Nas "coisas que sao 
dos nape", conforme dizem. 

. Estudei, também, o projeto realizado por Isabel Hernandez 
junto ao povo Mapuche, no Chile, na óptica de Paulo Freire. 

Visitei, em 1992, os yanomama da Venezuela, onde houve 
reflexao e troca de experiencias muito significativas. Os missio
nários, que lá trabalham, iniciaram a escola em 1961. Conta José 
Bortoli, que "em 1964 comet;ou a escola em Mavaca, em 1969 
se fez urna cartilha e mandaram alguns yanomama ao internato 
da Ilha de Rató; em 1973 em La Esmeralda se tentou um intemato 
de yanomami. Houve avaliat;ao e se notaram mais pontos negativos 
que positivos. Fez, entao, um ante-projeto de educa~ao bilíngue, 
proposto ao govemo e se fizeram textos bilíngues; em 1979, um 
plano educativo intercultural bilíngue foi aprovado pelo governo. 
No mesmo ano, oome~aram-se os textos didáticos que hoje usa
mos. Pediu-se assessoramento de antropólogos e sociólogos". 

Agora, eles tem professores yanomama pagos pelo governo 
e urna cooperativa, que facilita a compra e venda de roupas 
intergrupais, apicultura e corífec~ao de roupas. 
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Visitamos a escola Makuxi da regiao do Maturuca, Roraima, 
dirigida só por indígenas. É um exemplo de conquista possível. 

Urna grande forc;a chegou, no final de 1993, quando tive
mos um Curso de Iniciac;ao a Língua Yanomama, com o linguísta 
Henri Ramirez, frances, há 1 O anos entre os Yanomama de 
Marauiá / Amazonas. Desse curso, que durou 23 días, resultou 
urna Iniciac;ao a Gramática e um pequeno vocabulário da língua. 
Apagamos muitas dúvidas quanto a ortografia e a fonética. Re
novamos o alfabeto yanomama e aprendemos a pronúncia mais 
correta. 

Os jovens eram felizes quando Henri falava yanomama com 
eles e, os adultos confirmavam que ele falava xaari, direito. 

Essa construc;ao, um dia vai passar de urna "educac;ao com 
yanomama" para urna "educac;ao yanomama'', onde a escola será 
instrumento complementar e nao se torne tao absoluta como 
parece ser nesse período de contato. Haverao professores 
yanomama do jeito yanomama, trabalhando a sua educac;ao. 

Há muito o que se construir. 
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Os Yanomae 
constroem a escola 

• 

N a regiiio do médio rio Catrimani, os Yanomama falam 
de duas maneiras diferentes. Há algumas diferenc;as dialetais que 
formam duas facc;oes: 

1. As comunidades de moradores da estrada, falam Ninam 
ou Yanam. 

Os Thwarzpe,do km 50, Posto da Funai, grupo desestruturado 
com 40 pessoas. Os Rohahipiitheri do km 105, da Perimetral 
Norte, BR 210, e os Opikiitheri do km 135 e do km 136, com 
130 pessoas. 

2. As comunidades de moradores próximos a Missao e as 
margens dos rios, falam o yanomama. 

Os M akiupiitheri, Apiahipraopiitheri, M aamapiitheri, 
M auxiutheri, Wakathautheri, Pokoohipiitheri, H awarihipiitheri, 
Haximapiitheri, Wapokohipiitheri e Ukuxzpiitheri, com urna popu
lac;:ao de 300 pessoas. 
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Os adultos se denominam yanomae. Alguns se chamam de 
Wlliká. 

Essas denomina<;oes sao locativas e mudam conforme a 
mudan<;a de maloca. 

Os Yawaripe f alam o portugues, as crian<;as esta o aprenden
do bastante. Estao no início do processo da perda da lingua. 
Segundo Henri Ramirez, depois de coletar 900 palavras desse 
grupo em 1993, disse que esse dialeto é o mais original da língua 
yanomama. 

Os Opiketheri, Rohahipiitheri moram na entrada da área 
yanomama. Estao en contato constante com o pessoal do Posto 
da Funai Ajarani 1 e com os moradores das fazendas, da Vila Sao 
José, Caracaraí, Vila Iracema, etc. Aprendem o portugués de 
forma muito desordenada, com restrito vocabulário, desde 1970 
a 1975, no contato com os construtores da Rodovia Perimetral 
Norte. Confirma dados da CCPY. 

As demais comunidades próximas ou distantes da área onde 
moram os missionários aprendem o portugues falado diariamente 
no posto de saúde, na escola e nos trabalhos. Conservam um vo
cabulário escasso, aprendido dos garimpeiros, do pessoal da Funai, 
na convivencia com os mesmos, nos anos de 1987 a 1991. 

A partir de 1965 os Yanomae tém contato contínuo com os 
missionários, pesquisadores, jornalistas, visitantes, garimpeiros, 
enfermeiros, etc. Desse relacionamento os Yanomae adquiriram 

' algumas expressoes portuguesas. Algumas sao dificeis de distin-
guir se é mesmo yanomama. Raras pessoas sabem falar bem o 
yanomama. Dois ou tr~s missionários nessa regiao. De repente, 
pode surgir o fenómeno da linguagem do contato. 

A linguagem do contato é aquela do impacto. Tem duas 
características fortes: 
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• grotesca - palavras ou frases de goza<;ao, depreciativas, 
de escárnio sobre o comportamento dos indígenas. Sobre
tudo no caso dos Yanomama que vivem nus, trabalham na 
ca<;a, pesca e ro<;a. Ex. malandro, pregui<;oso, sujo, 
yanomama nao presta e etc. 

• terminología precária - palavras soltas, sem significa<;ao 
cerreta: nomes de doen<;as (tuberculose, malária, saram
po, leishmaniose, gripe, doen<;as venéreas); espingarda, faca, 
muni<;ao, mercúrio, ouro, sardinha, arroz, leite condensado, 
conserva, matar, roubar, sacanagem, remédios, buruburu 
- helicóptero, metralhadora, garimpeiro. Os yanomae 
imitam tudo, mas longe de conhecer o sentido ou o con
texto da palavra. 

Esse clima de contato incontrolável foi provocando os mis
sionários a oferecer nas décadas de 70 e 80 aos yanomae, o 
treinamento da leitura e escrita nas duas línguas. As iniciativas 
foram válidas para os missionários, mas ineficazes para os 
yanomae. Era raro o interesse. 

Resultou que, na experiencia de alfabetiza<;ao com 2 ou 3 
yanomae adultos, foi possível confeccionar quatro cartilhas em 
yanomami, urna gramática e publicar o Dicionário Yanomame
Portugues, 1987, de grande utilidade até boje. 

Vários objetivos circundaram os yanomae e os missionários 
para fazer acontecer a alfabetiza<;ao, ou melhor a escola. Os mais 
evidentes foram: 

• reivindicar os direitos da terra e cultura. 

• registrar em textos escritos a língua e sua história. 

Captando as inova<;oes trazidas pela situa<;ao emergente, 
implícitamente os yanomae foram querendo a escala, como urna 
técnica para resolver seus problemas. 

O período de contato de 1982 a 1990, foi o mais intransi
gente para com esses grupos da área do Catrimani. 

Os garimpeiros invasores estavam por toda a área yanomama, 
sobretudo nas cabeceiras dos rios. Eram mais de 40 mil, com 
maquinários de alta potencia de extra<;ao mineral. Um dos gran
des acampamentos de manuten<;ao e extra<;ao, foi instalado, a 
3km das malocas, a margem do rio Catrimani. Eram mais de 
200 homens, circulando em camionetas ou caminhoes na Rodo
via Perimetral Norte e nas embarcacoes pelo rio acima. 
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Eram fortes, as relac;oes de troca de servic;os e alimentos, 
sobretudo com as 3 comunidades Opiketheri, moradores da es
trada e, as comunidades da cabeceira do rio. 

Também a Funai instalou suas estruturas de atendimento 
na Missao e no Ajarani 1. Conivente com a política governamen
tal da época, desprestigiou os servic;os dos missionários e contactou 
os yanomama com as mesmas características violentas e tumul
tuosas dos garimpeiros. 

Os yanomae foram constrangidos, em curto tempo, a aban
donar suas roc;as e se entreter com as atividades garimpeiras e da 
Funai. 

A autosustentac;ao da cultura yanomama está na roc;a. Se 
nao produzem alimento nao podem garantir as relac;oes da co
munidade. Muito menos a interac;ao intergrupal. É impossível 
manter cerimónias, intercambios de bens e suas ac;oes coletivas. 

Hutun1osi, céu, é o plano superior da cosmogonía yanomami, 
o lugar ancestral, plano superior ao habitado pelos espirítos, 
vinculado ao hutu, roc;a, plano atual, onde eles vivem. A roc;a está 
plantada em círculo, na terra ao redor da maloca. Ela é o espac;o, 
o cenário do mito yanomama. Estar impedido de fazer roc;a é 
estar condenado ao etnocídio. 

Atraídos pela fartura e diversidade de objetos, curiosos dos 
costumes e língua diferentes. Empolgados pelas trocas vantajosas 
com os napii, os yanomae, foram se adaptando as novidades. 
Ingenuos perante as incoerencias desse contato. 

Os jovens passaram a ir com mais frequencia a Caracaraí e 
em Boa Vista, assim que aprendiam meia dúzia de palavras em 
portugues para melhor pedir ou exigir dos nao índios. Alguns 
adultos cobravam pedágio na estrada, assim que decoravam um 
valor (Mil cruzeiros, Cinco mil cruzeiros), ouvidos dos homens 
que passavam. Nao conheciam as notas, eram enganados e motivo 
de zombarias nas vilas onde frequentavam . 

O uso da roupa foi o sinal que mais visualizou a deses
truturac;ao dos yanomama. Com ela veio a sujeira no corpo e nas 
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malocas, o comportamento reservado em relac;ao ao corpo, o 
acúmulo de panos, redes e cobertores sujos por todos os cantos 
e sobretudo a disseminac;ao das doenc;as. 

A gripe é considerada xawara, epidemia cujas manifestac;oes 
tao intensas que intervém nos trabalhos da comunidade, no 
abastecimento dos alimentos, na busca de lenha e água, etc. 

A incidencia de tuberculose cresceu no ano de 1 991. 

IncU.encia anual de tuberculose 
-T 1975-1993 

(<Á 

17 

' ANO 

- Gráfico do Distrito Sanitário Yanomama, 1994. 

Os yanomae quiseram escolamou, fazer escola. Pediram para 
aprender a ler e escrever a própria língua e em portugues. Era 
imprescindível. Todos as comunidades traziam o mesmo desejo, 
reforc;ados pelos jovens que iam e vinham trazendo novidades da 
vida dos brancos. 

Quando comec;amos a brincar de aprender com os quatro 
primeiros jovens, os adultos ficavam olhando. Participavam cor
rigindo as pronúncias das palavras e explicando o significado. 
Convidavam-nos para ir a maloca e lá num coro só, fazíamos 
escola oral a noite. Todos queriam explicar alguma coisa, desde 
as cnanc;as. 

E entao conversamos sobre um local apropriado para 
escolamou. Era a maloca, segundo os yanomae. Porém, aos napii 
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convinham que fosse na missao, por questao de ilumina~ao: as 
malocas sao fechadas e escuras para os procedimentos; para fa
cilitar o uso de materiais didáticos: cadernos, quadros, armários, 
cartolinas, etc. Sobretudo por ser um ato novo na reestrutura~ao 
dos servi~os, ocasionada pelo retorno dos missionários. A escola 
deveria ser um local de destaque dessa "novidade" que entra na 
cultura yanomae. 

No caminho que vai, das casas ao rio Catrimani, tinha um 
barraco de paxiúba (ripas tiradas do tronco do a~aizeiro). Era 
um depósito da missao. Desativamos, consertamos, limpamos e 
montamos a escolinha. Colocamos duas mesas, bancos, um ar
mário e um quadro negro. Trabalhavam crian~as, adultos e jo
vens e ao mesmo tempo aprendíamos yanomama, portugues e a 
calcular objetos, ripas. Como eles queriam aprender os números! 

Os tuxauas Pedro, José, Karera, Bindo, coordenadores das 
malocas, animavam as suas comunidades a participa~ao. E a 
turma foi aumentando. A principio somente os homens: jovens 
e crian~as. As mullieres participavam da aprendizagem oral quan
do estávamos na maloca ou nos trabalhos diários. Elas come~a
ram a vir a escola em fevereiro de 1 990. 

Os yanomae que moravam distantes vinham passar tempo
rada nas malocas próximas a escola para frequentá-la. Quando 
íamos as malocas realizávamos exercícios repetitivos e orais. 

Aos poucos foram recebendo papel branco e lápis para exer
cícios de coordena~ao visual motora e desenhos. Logo depois 
passávamos aos cadernos. 

A maloca foi sempre o local ideal para realiza~ao de vários 
procedimentos. Com mais espontaneidade e participa~ao con
junta. Levávamos quadro, papéis, lápis e quando nao tinha nada 
disso, escrevíamos no chao ou em folhas de bananeiras. As vezes 
montávamos letras com cipó ou lascas de lenha. Conversamos 
muito e os procedimentos orais, dao conteúdo básico para os 
temas geradores. É o ambiente propício para a aprendizagem da 
fala em portugues. As mullieres conservam bem as palavras e 
repetem para os demais. 
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O processo pedagógico foi crescendo de forma que o clima 
favoreceu a constru~ao de urna escola nova. Em 1989, os tuxauas 
entusiasmados nao cansavam de falar sobre o assunto. E escolhe
ram um local. 

- Yano Thea - imprimíndo cartilha. 

Lá onde era a maloca velha? Nao, lá nao pode, tem as cinzas 
do pai do José. 

Entao ali, no meio do caminho que vai para a maloca 
Mauxiutheri. Kua hikia, basta. E num fechar e abrir de olhos, o 
mato foi derrubado, coivarado e limpo para levantar a escola da 
regiao. Quando yanomama tem o ter~ado na mao, salve-se o que 
puder. O terreno estava limpo já no ano passado, mas tem que 
esperar as chuvas passarem para levantar a casa. 

Será urna maloca construída pelos yanomae ou pelos nape? 

É melhor pelos nape, para ter luz, mesa, bancos, cobertura 
de Brasilit, porta, parede de madeira, etc. Urna casa bem apre
sentável, confortável, arejada ... 

E eram tantas qualidades elencadas que quase nao sobrava 
espa~o para os yanomae entrarem. 
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Contudo, sob os olhos arregalados de todos, que queriam 
participar mesmo, nessa constru~ao, decidiram. A casa será re
donda como a maloca, com varanda ao redor e um comparti
mento interno para depósito. A parte superior tem que ser de 
tela para que os nzotoxipe, mosquitinhos nao incomodem. O piso 
será de cimento, para facilitar a conserva~ao e limpeza; os esteios 
e caibros de madeira durável da floresta. Serao contratados napepe 
para construir e os yanomae ajudarao. O que mais? 

As paredes de paxiúbas e a cobertura de palha de ubim, por 
contados yanomae. Awe, awe totihi, Sim, bom, muito bom. Yaniaki 
ohotamou, nós vamos trabalhar. 

El>UCA(.'AO-ALFABET/7.A(.i\0 
POl'O t'ANOMAMA 
MISSÁO CA1 RIMANI 
DIOCESI: DE RORAIMA 
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- Diário dos proccdimentos para cada maloca. 

Em 1991, com os Yanomae, pintamos por fora de óleo 
queimado e por dentro de tinta branca. Na parede do depósito 
pintamos de verniz, para pendurarmos os objetos do seu uso, 
com nomes em yanomama e portugues. Os bancos e as mesas 
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pintamos de verde. Colocamos dois quadros negros que sao 
verdes. Como a mata! 

Todos os procedimentos didáticos eram feitos assim, traba
lhando em mutirao. Fizemos muitas reunioes, cartazes, grava
~oes, leituras, escritas durante toda essa constru~ao. Ao mesmo 
tempo, tinham que ca~ar, pescar, enfrentar os garimpeiros e fazer 
reunioes em Boa Vista. 

O tuxaua Mário e Claúdio foram a Sao Paulo receber um 
premio do Movimento de Direitos Humanos. Outros foram ao 
Demini com Davi Kopenawa, que é o diretor da escola. Ele é a 
lideran~a que ajuda os demais yanomama a se proteger dos garim
peiros e dos brancos exploradores. Davi explica que os homens de 
Brasilia querem picar a terra dos yanomama em peda~os. Ele assi
nou um documento de apoio, sem saber, porque nao sabe ler a 
letra dos chefes dos nape. Ele se queixa de ter sido enganado. 

Aprendiam a ler e escrever todos os días e toda hora. Um 
ensinava ao outro em qualquer momento. Tinha gente que já 
contava as bananeiras, as manivas, os peixes, ras e o que encon
trava. Pelo mero gosto de contar. 

Chegou outra assessora em 1990. A Maria ajudou no ensi
no-aprendizagem dos números, cálculos, días da semana, mes e 
ano e portugués. 

Maria ficou ausente dois anos, voltando em 1993. 

Era tanta coisa para construir e aprender que o tempo voou. 

No ano de 1990, a expulsao dos garimpeiros ficou marcada 
na história. Os yanomae contruiram placas, colocavam na estra
da e o garimpeiro arrancava. E faziam outras e mais resistentes. 
Escreviam com carvao ou restos de tintas. 

Y ANOMAMI E URIHI 
KARIPEROS 
WAMAKE MOHOTI 
KOPOHURU 

-

A terra é dos yanomami 
Garimpeiros 
Voces sao ruins. 
Vio embora. 
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Maa kei A chuva 

H ei tiihii ni aa pata kei 
twiiha niaprario 
hei tiihii rnaa kei wainsipii 
waiha mothoka homoprario 
weyate carroha Caracaraí hami 
yamaki xurukuraehuru 

Agora está chovendo 
Depois vai acabar 
Ainda vai chover pequeno 
Depois o sol aparecerá 
A tarde de Caracaraí 
Nós vamos viajar. 

Saúde Yanomama 

H apao tiihii pata thepiini 
A~ucar wai maomahe yaro 
thiipii naki totihioma 
hei tiihii naki tareamopetayoma 
napii wamotime thiipii wai yarohe 
Dahi Kopenawa Cissa, naki xapuri a nakarema 
"naki wamaki aumamou" Cissa a Kuma. 

No tempo dos mais velhos 
porque eles nao comiam o a~ucar, 
Os dentes eram bonitos, 
Agora os dentes estao todos apodrecidos, 
Porque eles comem os alimentos dos brancos. 
Davi Kopenawa chamou Cissa a dentista. 
"Voces limpem (escovem) os dentes" assim Cissa falou. 

No final de 1992, tinha gente que já contava até 100-200, 
escrevia e lia textos, escreviam <litados. Estudavam os mapas, 
localizavam a terra yanomama e lutavam pela demarca~ao da 
área continua de floresta. 
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YANOTHP.A 
YANOMAMA THEA YAMAKi 
NAP:S TJJP.A YAMAKi TAMAREMA 

Casa das Línguas 
Língua yanomama nós ensinamos 
Língua dos "estrangeiros" nós aprendemos. 

A casa cónica ficou pronta. Recebemos a visita dos Pakitari, 
que moram no Amazonas e de jornalistas. Os yanomama diziam 
nas reunioes e assembléias que tinham urna escola. Alguns jovens 
passaram a escrever textos e traduzir para o portugues. 

Bruno e Marino come~am a orientar procedimentos na 
escola. Nas malocas vários jovens se ocupam em alguns momen
tos com as crian~as, orientando a escrita e leitura. 

Contudo a escola nao era a mais importante em todo o pro
cesso. Os tuxauas ocupados em organizar as ca~adas, trabalhos de 
ro~a, constru~ao de malocas, cerimónias, pescarias, quase, todo o 
tempo, vinham avisar: Escolamou nimai, fazer escola nao. As vezes 
parecia até que desprezavam a escola. Mas, exigiam que os acom
panhassem e quando estávamos no tapiri, deitados na rede, cansa
dos da andan~a ou do trabalho bra~al, eles pediam: Hei. tihe escokimou, 
Agora fazer escola. E fazíamos exercícíos orais. 

Apesar da escola montada e planejarmos, alguns procedi
mentos, a tarefa maior era de acompanhá-los em suas programa
~oes. Escolamou podia ser em qualquer local ou momento, soli
citado ou nao. 

As planta~oes ao redor da escola foram crescendo. Eles se 
organizavam em grupos para trabalhar, quando achavam oportuno. 

O pessoal das malocas mais distantes vinha em grupo. Fre
quentavam a escola por 2 ou 3 dias, pediam instru~oes, material 
e voltavam para suas casas. 

A escola era um espa~o facultativo de aprendizagem. 

Os Ukuxipiitheri, moradores rio Catrimani acima, depois de 
anos alfabetizando dentro da maloca, construiram urna casa re
tangular, perto da maloca, coberta de palha e paredes de paxiúba, 
atracadas com cipó. Fincaram paus no chao e sobre eles tábuas 
de canoas velhas. Chamaram de escola, a casa que também ser
via para as enfermeiras vacinarem ou hospedar agentes da 
SUCAM. Ao redor plantaram algumas fruteiras. 

Os Rohahipiitheri e Opikiitheri construiam a mesa dentro da 
maloca, cada vez que chegava o pessoal da educa~ao. Entre eles, 
cada vez um se fazia de professor, imitando os assessores. Brin
cavam, aprendiam e ensinavam. Perto do local de encontro, pen
duravam com cipós, cartazes com letras e desenhos. 
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- Tapiri na estrada - Aviso dos yanomae. 

Mais tarde os Opiketheri, morando atrás da Serra da Moci
dade, 7h00 a pé, convidam insistentemente os nape para morar 
com eles. Construiram urna escola, como a maloca. 

Marcos faz um tapiri perto da maloca e ensinava as crianc;as 
menores, seus sobrinhos. 

Bruno fez bancos de tocos e mesas de tábuas velhas ou de 
paxiúbas, dentro da maloca comunal. Outra vez fez urna casinha, 
alta, ao lado da maloca. Quando perguntamos o porque de ser 
alta, explicou que assim os cachorros nao pisavam sobre os ca
dernos das crianc;as. 

Vários grupos realizavam os procedimentos de escrever ou 
desenhar no chao, curvados sobre folhas. Os adultos ficavam em 
pé, ao redor, dando palpites e risadas sobre os trabalhos. 

Outros grupos Yanomama que visitaram a escola da regiao 
do rio Catrimani também se animaram para construir escolas e 
pedem professores. 

Os Xiteitheri, moradores perto do rio Parima, construiram 
em 1993 a escola sozinhos. A Ninfa que é assessora deles, con
tou que: foram buscar as folhas de ubim muito longe. As paredes 
fizeram de embaubeiras, o chao de terra batida. Fizeram mesas 
de madeiras tiradas no machado e restos de barracos. 
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- Foto de Ninfa Rosas 
- Escola do Xitei -
construida de embaúba 
e ubim. 

Os yanomama resolveram construir escolas mesmo. 

No Catrimani, a merenda no início foi um infortúnio. Pre
cisava ou nao ser introduzida? 

Com a presenc;a garimpeira houve escassez de cac;a e pesca. 
Em todos os procedimentos recebiam merenda como comple
mento alimentar. Os yanomae cobravam quando nao tinha. Com 
razao, sabendo que quando estavam ocupados com os procedi
mentos nao podiam cac;ar, coletar frutos ou pescar. Aprenderam 
com os garimpeiros a comer de tudo. E para nao criar animo
sidade servíamos quase de tudo: conserva de carne, sardinha, bo
lacha, ac;ucar, sal, arroz, macarra o, leite e flocos de batata vindos do 
Canadá, lentilha, alho, fubá, farelo de arroz, cebola, etc. 
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Gradativamente, brincando e conversando sobre o assunto 
fomos deixando a merenda chegar ao natural da comida 
yanomama, como é boje. Cultivamos urna roc;a para merenda. 
Coivaramos o local, plantamos macaxeira (mandioca doce), 
girimum, bananeiras, mamoeiros, milho, verduras (maxixe, cou
ve, cariru), batata doce, cana, cará-cipó, etc. 

Devagar fomos plantando fruteiras: abacate, coco, ac;ai, 
acerola, goiaba, manga. Como elas demoram a dar frutas, aos 
yanomae nao é interessante. É mais custoso plantar. O semi
nomadismo nao permite esperar ( 4 ou 5 anos mudam de local). 

Como sao eles em dupla, que preparam a merenda diária, era 
dificil evitar certos alimentos cujo sabor já haviam gostado. Por ex. 
sardinha ou mingau de arroz doce. O uso do sal e do ac;ucar por 
nao fazer parte do alimento yanomama conseguimos diminuir, mas 
nao acabar de todo. Os jovens usam bastante a pimenta. 

Agora a merenda tomo u novo rumo. Eles pescam ( traíra, 
curimata, pacu, pirarara, piranha), cac;am Gabuti, paca, jacaré, curia) 
para completar a merenda. Fazem farinha. Usam folhas de batata 
doce e verduras para caldos e limao ou maracujá para sucos. A 
merenda é servida no final. Comem e vao para sua maloca. 

Eles ajudaram a construir a casa da merenda, onde tem um 
fogao a lenha, o depósito de panelas e mantimentos, as cuias, a 
canoa de tronco (construida por eles) para lavar os utensílios. 

A casa da merenda é um local de encontro muito alegre e 
de muita conversa. É um lugar de comer, muito significativo 
para o yanomama. Dos bate-papos informais, aprendemos e 
ensinamos em yanomama e portugues. 

A água encanada é abundante, assim as plantas sao regadas 
no verao, através das mangueiras. Todos os instrumentos: enxa
das, pás, terc;ados, baldes, mangueiras, panelas, bancos, mesas 
de uso didático, pertence a escola e os yanomama zelam por 
rudo. Toda a manutenc;ao do recinto da escola é feita por eles e 
a limpeza diária. Eles sao muito cuidadosos, nao obstante rece
bem algumas recomendac;oes de nao quebrar ou levar para casa. 
Os objetos introduzidos eles aprendem logo a usar e dao nomes 
yanomama, que eles inventam ou aprendem em portugues. 
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• • • • • • • • • • • 

Os patape orientam 
os procedimentos 

• 

Palapi: adultos. Na língua yanomama quer dizer os mais 
velhos. O homem que é cac;ador competente, conhecedor das 
minúcias do meio ambiente e hábil na orientac;ao da comunida
de. 

Ele nao é eleito. A sua autoridade emerge dos conhecimen
tos adquiridos na experiencia do sagrado, nas relac;oes políticas 
com o próprio grupo e com outros e, no servic;o que presta a 
todos. 

Numa comunidade vários podem ter essas mesmas caracte
rísticas. Por isso quando um jovem se refere ao adulto, ele quase 
sempre diz patape, adultos 

Portanto nao há um líder em destaque. Dentre os vários 
adultos há alguém mais adulto de todos, pelo tempo de servic;'o 
(mais velho) e que quase sempre é também um xama. O xama 
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é iniciado para esta fun<;ao. Conhece as rela<;oes dos esp1ntos 
entre si e com os yanomama. Conhece os rituais de xamanismo 
e seus segredos. Quanto mais estuda, entra em sintonia com os 
espirítos (que moram na floresta, nas serras, nas cabeceiras dos 
rios) e mais é solicitado. Porém, há vários adultos que nao sao 
xamas e recebem a mesma importancia. 

Outra característica bastante forte que faz o adulto ser con
siderado como tal na comunidade, é a boa argumenta<;ao política 
na realiza<;ao da troca econó_!llica. O bom desempenho nos diá
logos, duelos verbais, fazem o homem um adulto prestigiado. 

Em diversas situa<;oes inesperadas ou nao, observei que a 
comunidade aponta o adulto orientador que lhe convém. Que co
nhecem muito bem a sua habilidade. Certos de que naquela situa
<;ao a comunidade toda será bem representada e beneficiada. 

A temperan<;a do adulto vai sendo desafiada, exercitada e 
conferida, naturalmente desde crian<;a. Até chegar a ter fun~oes 
específicas e singulares dentro do grupo. 

O contexto social livre em que vive a pessoa, assegura o 
crescimento equilibrado, com todas as qualidades ou defeitos 
que fazem a sua personalidade. 

O temperamento da pessoa nao é dissimulado. A pessoa é 
o que é, e dessa forma é considerada sem nenhum prejuízo ou 
vantagem. O valor está em ser yanomama. 

Ser um patape, nao é ser mais do que os outros e nem 
receber honrarias de chefe. O patape que é um bom xama, um 
esperto conselheiro político e um exímio retórico, nem por isso 
é o que tem mais poder na comunidade ou na aquisi<;ao de bens. 
A comunidade é soberana. Dessa maneira socializam as novas 
gera<;oes e objetivam a continuidade dos valores e padroes de 
cultura yanomama. 

Ser patapii, nao implica em abrigar alguém a fazer o que nao 
quer. A capacidade do adulto está na persuasao e nao na coer
<;ao. Por isso que os discursos dos adultos sao inflamados. Quan-

• 
do um adulto fala, ninguém lhe dá aten<;ao, continuam entrando 
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e saindo da maloca ou trabalhando as suas coisas e até viram-lhe 
as costas. 

"Ele sugere e pode, em última instancia, decidir quando e 
onde vai ocorrer urna ca~ada ou pescaría comunitária, ou urna 
visita coletiva a outra aldeia, mas essa decisao vem depois do 
assunto ter sido discutido e aprovado por todos. O pata, nao 
controla as atividades individuais de ninguém. As pessoas vao e 
vem, transitam pela aldeia e entre aldeias vizinhas, engajam-se 
em trocas, em casamentos e em disputas pessoais, sem interfe
rencia de ninguém", narra Alcida Ramos que já trabalhou entre 
os yanomama. 

Os patapii ou pata, sao prestigiados mas nao badalados, 
ouvidos mas nao obedecidos, 
respeitados mas nao notabilizados, 
consultados mas nao considerados, 
coordenadores mas nao chefes políticos. 

- Reuníao na Maloca Mauxiutheri 

Os patapii vivem tranquilamente como os demais, cuid~ndo 
da sua família. Por mais qualidade que tenham, vivem no anonrma-
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to. O que prevalece é o rigor da cultura yanomama que passa de 
gerac;ao em gerac;ao. Sem se tornar absoluta ou obsoleta. 

A ordem da comunidade é mantida pela autoridade de cada 
pessoa naquilo que faz e como vive. Ninguém é mandado e nem 
menos cobrado pelo que fez ou deixou de fazer. 

As correcoes de pais para filhos sao imediatas. De repente, 
com um ticao que se lanc;a sobre a crianc;a, pra nao acertar, mas 
advertir. Sem raiva ou rancor, as vezes com eventuais rizinhos 
dos demais. 

As divergencias ou questoes pessoais sao resolvidos durante 
as cerimónias fúnebres. Num ritual apropriado, onde há os du
elos verbais e se preciso o combate corporal entre grupos. Os 
desentendimentos pessoais por causa de feitic;os, mullieres, ro
c;as, supeitas de mexericos, etc. serao resolvidos semente em 
grupos durante o ritual. Ninguém ve urna discussao ou briga de 
duas pessoas. Os casais sao muito discretos em resolver seus 
problemas e os demais sem tomar parte nenhuma, só verao 
mesmo, o resultado: um brac;o queimado com ticao ou um galo 
na cabeca por paulada. Mesmo assim, nao há interferencia, se
mente de longe os comentários bisbilhoteiros. Acontecem cenas 
muito engrac;adas em que os próprios se divertem bastante. 

O homem ou a mulher adulta yanomama é urna pessoa de 
equilíbrio global, indescritível. 

Ao amanhecer um ou outro adulto faz o discurso matinal, 
o que varia em cada maloca. E o discurso onde as instrucoes de 
trabalho do dia sao propostos e explicados pelo mito, lembrando 
o que diziam e faziam os antepassados, considerados os heróis 
mitológicos. Dizem várias vezes: hapao tehe, no comec;o, nas 
origens, como antigamente. 

Aos homens adultos cabe sempre o discurso público, com as 
mulheres ao redor lembrando-lhes os assuntos. Há momentos 
em que falando os homens, as mulheres falam tanto, que parece 
um mercado de peixes. E elas sao ouvidas e consideradas nas 
suas informacoes, que corretas ou nao, sao acreditadas. As 
mulheres, crianc;as e jovens tem urna participac;ao ativa em tudo: 
na fala, no trabalho, nas orientac;oes, nas decisoes, com os ho-
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mens adultos. O adulto brinca com a crianc;a e a crianc;a com o 
adulto. O pai carrega o filho pequeno no brac;o passeando de um 
lado para o outro da maloca, pela tarde. É um instrutor seguro 
para o filho. 

Aconteceu-me de chegar numa maloca desconhecida e per
guntar: Quem é o pata? Procurando o mais velho de referencia. 
Eles respondem: É ele, mostrando urna crianca. O pata ou os 
patape, estao quietos trabalhando ou se escondem enquanto os 
demais vao dissecando os visitantes de perguntas e observac;oes. 
É bom esperar. Passado o tempao, vao se aproximando e fazendo 
a sua vez de acolhida. 

Estas formas de relacoes sutis é que torna o Yanomama 
maduro e gracioso no modo de ser. É agradável estar com os 
Yanomama e gratificante aprender deles o modo simples de 
conviver. Mesmo que haja momento em que, alguns se fazem de 
chatos para conseguir as coisas. 

Desdobrei-me de confianc;a nos adultos, <liante de todos os 
procedimentos. Guilherme, bom conhecedor da língua e do jeito 
Yanomama, ajudou-me muito nesse entrosamento amigo. 

Essa relac;ao de nohimou, ser amigos e companheiros, facilita 
a análise do contato pelo qual estao passando os Yanomae. Au
tentica o processo de educacao e alfabetizac;ao que estao cons
truindo. 

Assim, conseguimos que a harmonia de sua maloca passasse 
também para o processo de ensino-aprendizagem. Nunca tive 
um atrito com Yanomama. Eles me fizeram como um deles. 

Conversamos muito, sobre a tradic;ao e as novidades dos 
nape. Passando horas na maloca, sem fazer nada (parece) brin
cando com as crianc;as ou conversando com os patape, deixando 
que em minha "aura" penetrasse a gratuidade dessa vida. 

Na caminhada do construtivismo este foi o passo mais firme 
que dei. Deixar que os patape apreendessem o processo do seu 
jeito e orientassem os procedimentos da sua forma, com todo o 
pessoal. Nao me importava quando Karera ou Pedro chegavam 
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e diziam: Hei tehe escolaniou mi, prahai hami, yamaki komi 
henimorayou. W& hu xo, Agora fazer escola nao, longe, muito lon
ge nós todos vamos cac;ar. Voce vai também. 

Claro que mudava meus planos. !mediatamente preparava a 
mochila, com a rede e material de pesca, etc. Por outras vezes, 
urna crianc;a que dizia: Yaikai mi, número ya pexilnai, Escrever 
nao, número eu quero (aprender). 

Tudo bem. O tempo que eu tinha era para gastar com eles 
e do jeito que eles achavam melhor. Minhas sugestoes, geralmen
te, eram bem acatadas. 

Observei como a comunidade, especialmente os jovens sem 
ostentac;ao ou obrigac;ao nenhuma se referem aos mais velhos. As 
histórias dos antepassados, sao contadas pelos mais velhos. Vi tam
bém o relacionamento livre e seguro que tem Davi Kopenawa com 
o tuxaua Lorival. Ele é o pata, xama, muito considerado na maloca 
Wawn·ketheri e em toda a regiao. Assim como também os tuxauas 
Karera, André, Mário, Pedro, Alexandre, etc. de outras regioes. 

Em seus discursos Davi sempre se refere aos adultos, falan-
do para eles ou sobre os seus conhecimentos. 
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Kaniiya Davi, ya hai, pata thepe eha 
waro thilpe pata wi ha, thue thepe kae para wi ha. 
Pata thepepeni, hapa, 
yokurape wai maoma yaro he, ac;úcar 
wai maoma yaro he, keteti wi~ 
napepeni thepe ketetikeo 
wai wi hi, thepe wai mao yaro he, 
thepe naki totihi. 
Ka111iyan1aki, hiya thepe, oxe thepe, 
napepe pe kanasi wai yarohe, 
ac;ucar pe wai yarohe thepe naki utiti, naki tare. 

"Eu Davi, eu falo, para os adultos, 
para os homens que sao adultos, para as mulheres também. 
Os antepassados, no comec;o 
sendo que nao comiam sal, nao comiam ac;úcar, o que é doce, 

aquilo que os brancos comem, 
sendo que eles nao comiam, 
eles tinham dentes bonitos. 
Nós, os jovens, as crianc;as, 
sendo que comem a sobra dos brancos, 
sendo que comem ac;ucar 
eles tem os dentes fracos, dentes podres" 

"Quando os brancos guardam o ouro dentro de latas, ele 
também deixa escapar um tipo de fumac;a. É o que dizem os 
mais velhos, os verdadeiros anciaos que sao grandes pajés. Quan
do os brancos secam o ouro dentro das latas com tampas bem 
fechadas e deixam essas latas expostas a quentura do sol, comec;a 
a sair urna fumac;a, urna fumac;a que nao se ve e que se alastra 
e comec;a a matar os yanomami". 

Consultar os patape é para mim até hoje urna obrigac;ao, da 
qual nao posso omitir na opc;ao de construir com os yanomama, 
e a partir deles. Sem a qual nao teríamos chegado onde chega
mos. Nada de ser urna atitude passiva, acomodada ou relevante. 

Os adultos habilitados a ler com mais rapidez, os fatos ao 
redor de sua comunidade, declaravam em seus discursos que 
precisavam a ler e escrever como os Makuxi, Wapixana. Karera, 
José, Bindo, Antonio, quando voltavam de Assembléias Indíge
nas ou de viagens a Boa Vista ou Brasília, comentavam em suas 
malocas o que tinham visto fazer os outros povos, em comuni
cac;ao com os nape. Eles compreendiam que, para defender a 
floresta dos invasores, tinham que falar com os patape dos bran
cos que moram em Brasília. Viram as cartas de reivindicac;ao que 
os outros apresentavam. Diziam que, também eles escreveriam 
cartas aos chefes dos brancos. 

Karera, é um adulto de grande prestigio na sua comunidade 
Mauxiutheri e nas redondezas. Ele mesmo algumas vezes pedia 
papel e lápis e rabiscava, rabiscava de ambos os lados, mostrando 
aos demais que assim ele escrevia aos adultos brancos. Agora ele 
escreve letras, sílabas, porém nao decodifica os sinais. Mas, tem 
pleno controle do ato e recomenda aos jovens que escrevam. E 
ele por sua vez se inflama em discursos expressivos. 
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- Festa da pupunha 
- Maloca 
Pookohipiitheri. 

Os patape, principalmente os mais anciaos tem dificuldade 
na escrita e leitura. As maos e os olhos já estao um pouco can
sados e pesam. E esses novos códigos se distanciam dos seus 
tradicionais. Porém, cabe a eles os desenhos de seus mitos. Nisto 
sao eminentes. Todavia nao se omitem em corrigir os sinais feitos 
pelos menores ou a fala da língua. Na tradu9ao de textos do 
portugues para o yanomama, é deles a decisao sobre a palavra ou 
frase correta de sua língua. 

A presen9a decisória dos patape nos procedimentos diários 
e eventos, capina, merenda, aulas, jogos, reunioes anima e ajuda 
na organiza9ao. 
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Um dia olhei para a cobertura da escola e as palhas estavam 
quebradas. Falei com o Barbadim (pata) e ele só olhou. No 
outro dia estava com dois jovens para consertar tudo. Barbadim 
é um idoso, bom, que está presente em tudo. Nos exercícios 
escritos ele nao passa do rabisco a. 

Durante a expulsao dos garimpeiros nos anos de 89 a 91, os 
patape tomavam decisoes que garantiam a realiza9ao dos proce
dimentos: cartas, grava9oes, placas, etc. 

Ao reivindicar, preparar e, durante a demarca9ao da terra 
yanomama em 1992, os patape orientavam toda a participa9ao 
da comunidade. 

Os professores yanomama que vao aos encontros e viagens 
distantes, sao escolhidos pelos patape junto a comunidade. 

Nas assembléias lQcais e regionais sao os patape que parti
cipam ou indicam os representantes de suas comunidades. 

Por ocasiao de visitas: jornalistas, dentistas, médicos, 
SUCAM e outros, sao consultados os patape e organizada a 
acolhida e instru9oes de trabalho. 

Segundo os nape que trabalham com os yanomama em diver
sas regioes os patape, ou o pata representante da comunidade sao 
chamados por nomes diferentes em portugues. De capitao, no 
Amazonas/Brasil e na Venezuela; de tuxaua e capitao em Roraima. 
Na regiao do Catrimani, apenas tuxaua. Os brancos comumente 
refor9am a posi9ao do pata com o sentido de chefia ou represen
tante oficial. 

Estar junto com os patape é urna aprendizagem e também 
urna seguran9a. Eles sao os homens da tradi9ao, da cultura, do 
ser yanomama. 

Citando Meliá, "Um homem com tradi9ao pode se adaptar 
melhor frente as inova9oes que um homem sem tradi9ao". 
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• • • • • • • • • • • • 

Os yanomae 
comunicam o que? 

Ara pata a arara grande ela A arara é grande. 

Ipa yana paxiou minha maloca mesmo - Esta é mesmo a minha maloca 

Xan1a uxi a 

X eremo oxea 

anta preta 

veado novo ele 

A anta é preta. 

O veado é novo. 

Kamiya yan01nami iorihi eu yanomae bom Eu sou bom yanomama. 

Yamaki y anornami ko1ni nohimou 

Ipa karaka thue, wakara tehe, 
yano111ae a thomiren1ahe 
ya hixio mahi. 
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nós yanomama todos amigos 
N ós todos yanomama somos amigos 

minha galinha ao amanhecer hoje 
yanomae eles roubaram 
eu bravo muito 

H oje ao amanhecer, os yanomama 
roubaram a minha galinha, 
eu estou muito bravo. 

Ao contrario da língua portuguesa, a língua yanomama 
desenvolve o conceito da direita para a esquerda. A produ~ao de 
frases ou textos curtos envolve reflexao, que constituí um desafio 
verbal para o yanomae. Compara-se aos seus duelos verbais 
durante o ritual. Eles gostavam da brincadeira e faziam sempre. 

Eles ditavam frases em yanomama e nós escrevíamos no 
quadro. Depois eles traduziam para o portugues do jeito deles. 
Em seguida pediam a forma do portugues. Aho thea ya taari xa, 
Na sua língua deixa-me ver? 

Quanto ao conteúdo, nos primeiros meses usávamos as 
cartilhas de Loreta Emiri. Depois os yanomae passaram a criar 
frases livres, da cotidianeidade, em yanomama e portugues: 

Th hixio pata mahi 
maheko neni mahi 

Marino a yaxi 

Mothoka a yopi 

eu bravo grande muito 
joelho dói muito 

marino ele pregui~oso 

sol ele quente 

•A terra é do povo yanomama. 

• Chiquinho está na ro~a. 

• Bruno está rindo. 

• Rogério está acendendo o fogo. 

• Carlos está olhando. 

Eu estou muito bravo 
o joelho aói muito. 

O Marino é pregui~oso. 

O sol está quente. 

• Tomé está dormindo ( deitado no banco) 

• Jair está na porta. 

• Atema está fazendo a merenda. 

As frases foram acontecendo tao rápido que nao dávamos 
conta da tradu~ao. Parecia como que um estalo na cabe~a de 
todos os jovens. As vezes, os textos eram individuais e outros 
coletivos, com desenhos ou nao. Desde o come~o foi assim. 

Como yanomae observa e comenta tudo o que ve, eram 
diversos conteúdos que surgiam durante os procedimentos, tanto 
da escrita, como da leitura em yanomama e a fala do portugues. 
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5) Pei nak~ ka hord ha 
Wq t11of; wia -titi a 

- Página da cartilha sobre tratamenco dos dentes. 

Escreviam bilhetes com desenhos na maloca e mandavam, 
avisando o porque da ausencia em algum procedimento. Por 
doen~a, trabalho ou pregui~a. 

Os bilhetes, as vezes, vinham em papel dobrado, colocado 
dentro de um peda~o de folha de bananeira e amarrado com cipó. 
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- Escrito de Bruno 
Waiká Teriterimopiitheri 

Em julho de 1990, Bruno Mauxiutheri foi ao Encontro de 
Professores Indígenas, em Manaus e trouxe o relatório da reu
niao de grupo. 

Tomiko, Marcos e Kareri com a faca, descascavam um 
pedacinho do tronco das árvores e escreviam nomes das mo~as 
cobi~adas, ou os sentimentos próprios das rela~oes pré-matrimo
niais. Opotama rope wamou, Opotama fazer amor depressa. 

Era muito divertido. Fazíamos encena~oes, mímicas imitan
do os animais ou pessoas. Todos os objetos didáticos 
decodificávamos nas duas línguas. 

No come~o confeccionamos álbuns de fotografias, recortes 
de jornais com figuras de outros povos. Eles folheam o "Porantim" 
e "Mensageiro" por horas a fio tecendo comentários em grupo. 

Livros sobre saúde: "Onde nao há médico", "Onde nao há 
dentista", ilustrados de repente agu~ava a curiosidade para al
gum assunto e passávamos a elaborar frases e textos a partir daí. 
Conversávamos sobre as doen~as, higiene bucal, picadas de in
setos e cobras, etc. 

A leitura acontecía em ambito ilimitado. Liam qualquer papel 
que encontravam. Quando nao perguntavam na hora as dúvidas, 
anotavam ou resolviam entre si. Cada qual fazia o seu esfor~o 
para resolver as dificuldades da escrita ou leitura. Mantinhamos 
na secretaria da missao, um acervo de revistas velhas, fotos, etc. 
que a tarde, era o passatempo deles. A varanda da casa era a sala 
de pesquisa participativa de todos. Juntavam curiosidades, aten
~ao e perguntas. 

Durante os cerimoniais realizamos procedimentos sobre os 
conhecimentos sagrados dos yanomama: origem da água, do fogo, 
da mulher, da menstrua~ao, dos ríos. 

Com facilidade os adultos come~avam a explicar as origens 
e alguns jovens anotavam. Depois em textos, analisávamos juntos 
o conteúdo e a forma. 

A expulsao dos garimpeiros foi o assunto por muito tempo, 
escrito nas placas e troncos do caminho: 
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Karipno mohoti, luwiJM• o j>eXind iml, 
kariJHWO yamald iaslnwma, 

Os garimpeiros sao ruins, 
os garimpeiros nós nao queremos 
os garimpeiros nós expulsamos. 

A minha terra, minha floresta 
Eu quero vasta, grande. 

Quando eles queriam saber sobre os alimentos novos, do que 
era feito, nós dialogávamos e criávamos textos sobre esse assunto. 

A linguagem oral dos yanomae foi ampliada com a lingua
gem de contato. Muitos assuntos passaram a ser conversa do dia 
a dia e discutidos na comunidade pelos patape: motores, roupa, 
alimentos (sardinha), remédios, utensílios (panela, hacia), grava
dor, máquina fotográfica, rede de garimpeiro, trator, bomba, 
bicicleta, refrigerante, lápis, caderno, cartolina, jornal, via-gens, 
cartas, nomes de outros povos indígenas, etc. Daí passávamos 
para a escrita e tradu~oes ao portugues. 

O conteúdo dos acontecimentos eram práticos, tirados das 
experiencias concretas de luta pela saúde, defesa da terra, recu
pera~ao das ro~as, rela~ao com outras etnias, etc. 
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- Escritos de Pascoal Mauxiuthcri 

92 

Relacionamos alguns fatos que nesses 6 anos ( 1989 a 1994) 
foram conteúdos da alfabetiza~ao: 

1989 

1 . Presenca de garimpos perto das malocas 
2 . Policia Federal e expulsao dos garimpeiros 
3. Grupo de yanomae vao fazer rocas na sua terra para garimpeiros. 
4. Conflito intergrupal pór causa de garimpeiros. 
5. Conflito entre missionários e garimpeiros 
6. Uso do dinheiro 
7. Aumanto de doencas do branco: tuberculose, malária, etc. 
8. Aprender a leitura e escrita. 

1990 
1. Participacao dos tuxauas na assembléia indígena. 
2. Dois yanomae vao receber premio do Movimento N acional de Defesa aos 

Direitos Humanos, em Sao Paulo. 
3. Dois jovcns yanomae vao ao Encontro de Professores Indígenas em Manaus. 
4. Visita a área dos Watorikitheri, onde mora Davi e depois ele visita os Wakathawheri. 
5. Continua a invasao garimpeira no alto rio Catrirnani. 
6. Mortes de yanomae e cerimónias fúnebres. 
7. Mudancas na equipe de missionários. 
8. Construcao da escola. 
9. Recuperacao das rocas. 

1991 
1. Os tuxauas Wakathautheri com Davi visitam outros grupos yanomama mais 

distantes. 
2. Novas construcóes para os missionários - Posto de Saúde, moradias, etc. 
3. Plantacao de pomares e rocas 
4. Visita de jornalistas, SUCAM, missionários, dentista. 
5. Cerimónias fúnebres 
6. Confeccao de desenbos para exposicao 
7. Nascimentos e falecimentos de yanomae 
8. Pescarias e cacadas coletivas 
9. Reivindicacao da cerra yanomama continua. 

1992 

1. Demarcacao da Terra Yanomama 
2. Construcao de malocas 
3. Trabalho dos yanomae com os 50 funcionários da ASSERPl.AN, empresa 

de demarcacao. 
4. Trabalho intenso nas rocas 
5. Realizaram nesse ano 25 cermónias grupais e intergrupais 
6. Visitas de tuxauas de regióes distantes: Ajuricaba, Xitei e Demini. 
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7. Envio de mensagens gravadas e objetos de troca:desenhos, cartas, aos 
Xamatari da Venezuela e as respostas. 

8. Participacao dos tuxauas em Assembléioas e Encontros de Boa Vista e na 
terra dos makuxi . 

9. Visita ao povo Wai-Wai, moradores no sul de Roraima 
1 O. Participacao na Manifestacao dos 500 anos de Resistencia, os tuxauas, jo

vens e Davi 
11 . Alguns yanomae já tem trabalho específico de alfabetizacao em suas comu

nidades, com material didático confeccionados pór eles mesmos 
Aumenta os procedimentos sobre a etno-matemática 

1993 

1. Morte de um yanomae, xama, 33 anos. Em 1985 tinha recebido tiros de 
garimpeiros e as balas alojadas no pulmao, causaram-lhe a morte. 

2. Vários jovens yanomae realizam procedimentos de educacao-alfabetizacao 
nas malocas com gravacoes de discursos e cantos. 

3. Os tuxauas com Davi Kopenawa participam da Assembléia Indígena e re
latam a situacao de sua: organizacao, terra e invasao garimpeira, auto-sus
tentacao, saúde tradicional e doencas dos brancos, educacao tradicional e 
novo processo de alfabetizacao 

4. Apresentacao do ritual xamanico yanomama, pór Davi e Levi a outros povos, 
durante a assembléia. 

5. Visita de 1 O yanomae com Davi a maloca Maturuca, do povo Makuxi 
6. Visita a terra dos Makuxi e escutam o relato do tuxaua Jaci Makuxi sobre 

a expulsao de 300 garimpeiros de sua área. 
7. Visita a Escola da Maloca Malacacheta, do povo Wapixana. 
8. Dois tuxauas participam da 11 Conferencia de Saúde Indígena em Boa Vista . 
9. Massacre do Haximou-os garimpeiros metralharam urna maloca matando 

16 yanomama. 
1 O. Participacao em cerimónias fúnebres nas malocas mais distantes: Toototobi, 

Ajuricaba e Demini. 
11 . Elaboracao de cartilhas em mimeógrafo a alcool. 
12. Os yanomami da regiao do Xitei, com a assessora Ninfa, comecou a cons

truir o Processo de Educacao-Alfabetizacao 
13. Curso da lingua yanomama aos missionários, com o linguista Henri Ramirez, 

com a participacao de informantes. 
14. Limpeza da estrada Perimetral Norte, 1 OOkm. 
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1994 

1. Participacao na Assembléia Indígena na Maloca Bismark com mais de 500 
pessoas. 

2. Primeira Assembléia Yanomama Wakathautheri, na maloca Mauxiutheri com 
a presenca de representantes de várias regioes, Makuxi e Wapixana do CIR
Conselho Indígena de Roraima, e brancos. 

3. Visita de 2 yanomae a maloca dos Palimiutheri (MEVA-Missoes Evangéli
cas), com mensagens dos tuxauas Wakathaucheri. 

• ----~ 

Os conteúdos desses fatos constituiram o currículo diferen
ciado e multidisciplinar entre o povo da floresta . 

• ETNO GEOGRAFIA - localizacao e formacao das ser
ras-rios-linhas de demarcacao, localizacao dos diferentes grupos, 
de países, dos estados, cidades (Sao Paulo, Venezuela, Roraima, 
Boa Vista), das vilas, estradas, lua e suas fases. 

• ETNO HISTÓRIA - história das rocas, moradias, dos 
grupos, das experiencias míticas, das origens, dos contatos. 

• ETNO BIOLOGIA - corpo humano, etiología dama
lária, tuberculose, cárie dentária, diarréia, verminose, oncocercose 
e outros. 

• ETNO COMUNICA<:ÁO - relacoes grupais e 
intergrupais através de cerimónias, convites, trocas de objetos e 
de mensagens, parentesco, reunioes, assembléias, matrimonios, 
meios de comunicacao (gravador, cartas, microfone). 

• ETNO AGRICULTURA - sistema de cultivo, reproducao 
de cultivo, introducao de novas culturas de sustentacao, pomares. 

• ETNO ARTE - colares, redes, tangas, pinturas corpo
rais, confeccao de utensílios, de adornos, de cestos, construcao 
da malo~a, introducao de objetos industrializados. 

A 

• ETNO CIENCIAS NATURA.IS - relacao com as plan-
tas, nativas e cultivadas, animais, aves, minérios, a terra, os 
espiritos, os fantasmas,. 

• ETNO MEDICINA - doencas tradicionais & curas tra
dicionais, xamanismo; doencas adquiridas & tratamentos 
alopáticos e alternativos, plantas medicinais. 

, 
• ETNO MATEMATICA- extensao da maloca, tamanho 

das rocas, distancia entre malocas; cálculo do tempo, de utensí
lios, de pequenos espacos, números, quantidade de plantío. 

• LÍNGUAS - materna - yanomama - escrita e leitura 
portugues - fala, leitura e escrita. 

Trabalhando os conteúdos reais do mundo yanomae, nessa 
fase, percebemos que a linguagem oral conseguiu estender-se 
pela linguagem escrita do yanomama e a fala do portugues. 
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Houve muitas tenta~oes de mudar ou selecionar os discur
sos ou textos e torná-los mais didáticos e lógicos, do nosso ponto 
de vista. Recuávamos para deixar fluir o processo como minímo 
de interferencia. Desta forma foi mais viável e saudável. 

Como afirma Esther P. Grossi: 

"Importa lembrar que um texto produzido pór alguém é 
como um desenho ou qualquer outra forma de manifesta~ao 
expressiva. Nao cabe absolutamente qualquer forma de corre~ao 
ou de modifica~ao. O respeito e a valoriza~ao pór aquilo que 
brota de dentro de alguém, assim como pela forma como aquilo 
se manifestou, é condi~ao indispensável para que continue sendo 
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- Hcmo Ukuxipütheri. 
Os primeiros rabiscos no 
quadro 

expresso. A personalidade de um texto produzido pór um aluno 
é mais importante que qualquer outro aspecto técnico, tal como 
a corre~ao das palavras ou a estrutura~ao adequada das frases. 
Mas os textos produzidos sao um indicador valioso sobre o an
damento do processo de aprendizagem dos seus alunos". 

A etno-matemática é um grande empreendimento na cons
tru~ao desse processo. Aparentemente, a língua yanomama tem 
somente tres palavras para quantificar em números: 

mu ni 

porokae 
waroho 

um 
do is 
mais de tres ou muitos. 

Para quantificar além de tres ou cinco, ou 30, 50, usam os 
dedos da mao e dos pés, acompanhado de diferentes tons da voz. 

A dimensao etno-matemática é bem mais que essa forma, 
contudo, suficiente para o sistema cultural em que vive o 
yanomama. Mas, nao suficiente nos "momentos matemáticos" 
da rela~ao de contato com os nape. Os próprios yanomae chega
ram a essa conclusao, quando insistiram em aprender a contar e 
calcular: N ape mohoti, thomimou, Branco ruim, está roubando. 

Alguns jovens foram rápidos em aprender a contar até 100, 
pór curiosidade e, ou, porque passeando em Boa Vista, viam 
números pór todos os lados. E quando tinham que fazer suas 
vendas de produto, as vezes eram enganados. 

Os ensaios feitos nesse campo foram vários porém com tí
midos resultados. Os estudos ainda sao incipientes. Resta-nos 
pesquisar o conhecimento do processo cognitivo do yanomama, 
nesse aspecto, passar pór urna transposi~ao didática para se trans
formar em saber de ensino. 

A visao cosmológica yanomama concebe um sistema holístico 
de conhecer e quantificar as coisas no seu mundo. O círculo é o 
sinal do todo. O todo é a concep~ao experimentada de tudo que 
existe no aquém e no além. 

As partes só tem sentido no todo. Para denominar: 

• O adorno confeccionado com rabo de araras, nao irá dizer 
"penas do rabo de arara"e sim "conjunto de rabo de arara'', 
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araxinaki ara arara 
xzna rabo 
ki conjunto, cole~ao. 

• O adorno que se coloca na cabe~a confeccionado com 
penas do mutum, 

paariheki paari mutum 
he cabe~a 

ki conjunto. 

A maloca em círculo com as ro~as ao redor e em seguida o 
perímetro de ca~a e pesca, demonstra a concep~ao de movimen
to no espaco e tempo do seu universo. 

A língua espressa essa concep~ao de mobilidade centrípeta 
ou centrífuga, convexa ou cóncava, dos yanomama e dos seres do 
seu meio ambiente. As silabas, na gramática chamadas de incorpo
rados (sao mais de 150), conforme o uso dos classificadores vao 
indicar a forma, a extensao, a perten~a, a quantidade, a posi~ao 
(longe, no meio, perto), a densindade, presente, passado, futuro, 
curto, comprido, intensidade. Alguns sufixos verbais vao indicar a 
posi~ao (modo, aspecto de um movimento): descontinuo, brusco, 
pontual, de grande velocidade ou continuo, lento, direcional, de
morado; de repeticao na superficie ou no tempo. 

Estes, outros sistemas e normas da língua yanomama é que 
fazem o conteúdo da matemática yanomama. 

Compreender o tramite desse conteúdo é que vai ajudar na 
constru~ao do ensino-aprendizagem da etno-matemática do bran
co. Ambas sao complexas, mas possíveis de se completar. 

Quanto a etno-matemática a aprendizagem é ainda elemen
tar de ambas as partes. 

Alguns yanomame aprenderam: algarismo arábicos: de 1 a 
100-200 ss., os números dos dias da semana, do mes e do ano, 
com as respectivas denominacoes em portugues; os números do 
relógio combinados com o seu modo de pensar o tempo. 

As quatro opera~oes teve um resultado insuficiente. É como 
um alerta da necessidade de estudo e pesquisa. 
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- Primeira Assembléia 
Yanomama do rio 

Catrimani , 1994. Maloca 
Mauxiuthcri. 

Tuxa11a J... (sob a tarja 

preta) jalece11 em }11/110194. 

De qualquer forma o conhecimento dos números, abre-lhes 
o saber para exercitar a funcionalidade desses algarismos. Eles 
contam as planta~oes da roca, olham para o sol e diz a hora, 
controla a posi~ao da lua com os dias do mes, compara alguns 
traeos espontaneos com a medicao da régua. 

Espera-se que daqui a nao longo tempo, os yanomae estadio 
nos ensinando a sua matemática, mas rápido do que nós a eles. 

A fala yanomama e sua capacidade intuitiva encontrou no
vos condutores possíveis de facilitar a sua comunica~ao, pór di
versas formas: mensagens escritas e faladas circulam agora com 
tranquilidade nas rela~oes grupais, intergrupais e inter-étnicas 
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através de cartas, bilhetes e grava<;oes de discursos, cantos, avi
sos, convites para cerimónias. 

Para os nape os yanomae apresentaram um campo fecundo 
de conhecimento da sua cultura. A partir de seus textos e gra
va<;oes escritos e ouvidos por várias vezes, pudemos nos situar 
dentro da visao do mundo que o próprio yanomama vai constru
indo nessa caminhada. Nos vitalizamos recíprocamente como 
povos diferentes. 

A escuta dos yanomae em suas dificuldades no diálogo com 
as novas forr;as externas e a permanencia na realidade que envol
ve o seu mundo, ajudaram a aprofundar urna experiencia singu
lar de alfabetiza<;ao, que fortaleceu a etno-expressao oral, com 
suas representa<;oes e valores próprios. 

Em 1994, concluímos em avalia<;ao geral, que estávamos 
chegando numa etapa bem definida e clara, no processo 
construtivista de educa<;ao-alfabetizacao yanomama. O "o que" 
e "como ensinar", foram tao bem elaborados nesse processo pelos 
próprios yanomae, e a gente com eles que dava perspectivas para 
o futuro promissor. Um futuro que é continuar a construir com 
os yanomae a sua emancipar;ao política dentro da sociedade que 
os quer excluir. 

As dificuldades surgidas nessa constru<;ao tornaram-se um 
referencial para urna releitura da cultura e para reelaborar novos 
conceitos do modo de ser yanomama e avaliar os procedimentos 
com eles. 

A seler;ao de conteúdos nao foi urna tarefa controlada pelo 
processo ou pelo orientador do mesmo. Os conteúdos emergiam 
da história dos yanomae, dinamica, exaustiva e desafiadora. 

Durante a caminhada histórica os yanomae adquiriram co
nhecimentos novos a partir dos etno-conhecimentos, criaram e 
recriaram conhecimentos na cotidianeidade crítica em que vi
vem. A nossa posi<;ao nunca foi imparcial nos procedimentos, 
mas de compromisso responsável num projeto que é político 
pedagógico. Que legitima a autonomía comunicativa dos yanomae. 

Se eles, os yanomama, nao morrerem antes, vao "alfabeti
zar" o mundo em que vivemos. E nós nao padeceremos tanto. 

100 

• • • • • • • • • • • • 

Ea . -
comunzca~ao com os 

''na.o yanomama ''? 

H.pao tOhi!, 

"No comer;o, contam, os rastros sem dedos e a capacidade 
de arrancar a pele e vestir outra de outra cor, fizeram com que 
as pessoas pensassem que os nabebe fossem espiritos. Assunta
ram-se. Depois ficaram sabendo que eram nabe'be, nao eram 
espiritos: assustaram-se outra vez ... 

No alto da serra, onde nascem os primeiros bra<;os do thome-tha
ú e do Parimi-ú, os nabebe, come<;aram a aparecer vindos do céu .. . 

Os que chegam do céu eram nabebe. Os que viviam e faziam 
suas casas na urihi eram gente: yanomami. Uns achavam que 
outros eram espirítos e outros achavam que uns eram bichos". 

Assim que os yanomama do alto rio Mucajaí-Thome-tha-ú e 
do alto rio Parima, Parimi-ú descreveu a chegada dos brancos, 
napepe, em sua terra, urihi. Até hoje, é assim que os patape 
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transmitem o seu pensamento sobre os brancos. Este texto foi 
tirado do U7AD UBARI, cap. 1, do médico Marcos Pell~grini que 
trabalha desde 1985 entre os yanomama de Roraima. 

Os yanomae, moradores da regiao do rio Catrimani, que se 
denominam Wakathautheri - W&katha-ú - rio do Ta tu Canastra, 
theri-nzoradores (do local), tiveram contato com os napii desde 
1940. Alguns historiadores falam de datas anteriores. 

Os yanomae conheceram os balateiros, extrativistas e aven
tureiros, que entravam pelo rio Catrimani. Desconheciam a lín
gua deles, mas se entendiam por gestos, faziam trocas de roupas, 
ganhavam alimentos diferentes: keteti, doce. Até, trabalhavam com 
eles para tirar a balata das árvores. Adquiriram doen~as, mas acre
ditavam, que era feiti~o de outro yanomae, como ainda hoje. 

A partir de 1970, os yanomae dos grupos, hoje denomina
dos: Yawaripii, Opikiitheri, Rohahipiitheri, passaram a conviver com 
os nape da estrada. 

De 197 4 a 1976, acompanharam a constru~ao parcial da 
Perimetral Norte, BR 2 1 O. Estrada, que vai até a Maloca 
W&toriketheri. Por falta de verba e manuten~ao, a estrada se aca
bou. Ainda bem. 

A partir daí os yanomae passaram a conviver nao só com os 
"amigos", nohi, brancos, mas com o sarampo, gripe, tuberculose, 
malária, doen~as venéreas, maquinários, carros, roupas usadas, 
alimentos enlatados, deprecia~oes, desprezos, indiferen~as, pros
titui~ao, explora~ao, massacres e genocidio. 

A comunica~ao entre yanomae e brancos come~ou fazendo 
padecer um povo, "morte de mais de 1000 índios" . Redu~ao de 
13 aldeias em 8 familias. O que os yanomae compreenderam 
desse contato? 

Primeiro: beber cacha~a. Segundo: tomar remédios. Tercei
ro: usar roupas. Quarto: excita~ao. Quinto: desvalores. Sexto: 
linguagem inadequada do portugues. 

"O projeto Radam-Brasil, em 1975, de aerofotometria reve
lou a existencia, no território yanomami, de minérios preciosos 

, • ,A • • • ' ' e estrateg1cos: ouro, uranio, cass1tenta . 
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Os napii ficaram com febre do ouro, que estava debaixo da 
terra dos yanomama. Correram e derrubaram a mata, armaram 
acampamentos, construiram pistas, abriram crateras com explo
soes, trouxeram avioes, helicópteros, motores de todos os tipos, tu

bos de borrachas enormes, tratores, caminhoes, derramaram mer
cúrio nos rios e muita gente agachada na lama, procurando ouro. 

Os patupif gravam mcn~agens contra o massacrc do Haximou, 1993. 

K ... (sob a tarja preta) foi comido pela on~a cm agosto/95. 

Os napepe estrangeiros. Muitos e muitos estrangeiros espa
lhados por todos os lados, morando em todas as beiras de rio ou 
de igarapé. Em 1988, eram 40 mil homens, sem contar as mu
lheres. Estrangeiros do Maranhao, Ceará, Paraná, Sao Paulo, 
Santa Catarina, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí, etc. 

Os patapii dos nape apoiaram a invasao. Eles também que
riam ouro. Em 1990, os nape eram mais de 50 mil no meio das 
malocas yanomama, em toda regiao. 

E os Yanomama aprenderam as mesmas coisas: beber cacha
~ª' tomar remédios, usar roupas, excita~ao, desvalores, lingua
gem inadequada do portugues. . 

Que transtorno desse povo, na comunica~ao com o mundo 
feliz da floresta! As leituras dessa situa~ao, feitas pelos próprios 
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Yanomama eram divergentes. Sem conhecer o feiti~o dos bran
cas, que é mais forte do que o deles. Alguns aprendiam a dirigir 
motor de popa, vigiar acampamentos, desmatar com motosserra, 
ser mateiro, andar de aviao, de helicóptero, construir casa de 
barro, de tijolo, garimpar, falar portugues, etc. 

Muitos Yanomama até gostaram, como diz Marcelo 
Yanomami, morador em Boa Vista, na entrevista a Luis Eusebi 
em 1989. 

"Enquanto a Funai nao tomava decisao alguma, os yanomami 
foram se acostumando ao contato com os garimpeiros, receben
do presentes e aprendendo novas hábitos. Os índios passaram a 
querer mais e a perceber que estavam recebendo muito pouco 
em troca da invasao de suas terras ... 

No final de 1988, come~amos a exigir o pagamento de um 
pedágio dos avioes, que pousavam em nossas terras". 

Também, Davi Kopenawa Yanomami, morador na Maloca 
Watoriketheri, dizia na mesma época. 

"Os garimpeiros falam, falam, mas nunca nos ajudaram 
nesses anos todos. Antes de eles chegarem, os yanomami nao 
ficavam doentes. Nao. Quando os garimpeiros entram em nossas 
reservas, comem todas as nossas bananas. Depois, eles "ofere
cem" arroz, feijao, carne enlatada, bolachas, sardinhas, só para 
dizer que estao nos ajudando. Se quisessem mesmo ajudar-nos, 
iriam embora, nos deixariam em paz. Nós nao precisamos deles. 
Os yanomami nao morrem de fome, morrem de doen~a. 

O governo nao quer que o índio tenha sua terra. Nao. Ele 
só quer destruí-la, deixá-la toda esburacada, cheia de doen~as, 
para ficar com os minérios. 

Veja eu, por exemplo, nao gasto de viver com os brancas. 
Nós queremos ficar separados. Como era antes, como nos dei
xou Orna. Porque os meus parentes de Surucucus, Paapiu, Ericó, 
Auaris, Toototobi, Aracá, Demini, Ajuricaba, Maturacá, Marari 
nao querem viver com os brancas. Nao ... ". 

Os yanomae se organizaram e foram, todos os patape, pin
tados de preto, com arco e flechas na mao, falar com os garim-
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peiros acampados a margem do río Catrimani. A 3km de suas 
malocas, alguns jovens faziam o intérprete para os nape. 

Os yanomae pintaram placas, com frases nas duas línguas. 

Yanomami ' urild 
ca~ nio pesca Dio 

~anlo 

- Assembléia Indígena na Maloca Bismark, 1994. 

Os garimpeiros arrancavam a placa e os yanomae faziam outra. 

Os textos dessa época giravam em torno desse desejo de 
expulsar os garimpeiros, de plantar a ro~a, de defender a saúde. 
Vários falavam o portugues com os nape missionários. Ouviam 
as frases e repetiam: 

Karinapepii hoxinzi mahi 
ipa urihi ha waroho mah 

Os garimpeiros sao muito maus, 
Na nossa terra eles sao muitos 
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pixata a tiaihe 
karinapepe mohoti mahi 
ya xeprai pihio 
inaha A . . . a kurna. 

Eles fazem buraco na terra 
Os garimpeiros sao muito maus 
eu quero bater neles, 
assim A ... falou. 13/01 /90 

Porixihi tehe koraha siki patarayou Quando tiver a luz do sol (verao) 
patara yumamaki, yamaki henimoutayou As bananeiras crescerem 
kopi tehe yamaki reahun1ou Elas estando muito grande 

Nós vamos fazer urna ca<;ada, 
Volcando nós vamos fazer urna festa. 

Os patape foram as assembléias e reunioes em Boa Vista, na 
terra dos Makuxi e em Brasília. 

• Discurso do tuxaua J. .. na Assembléia Indígena, terra dos 
Makuxi, em janeiro de 1990. Tuxaua J. .. faleceu em 1994. 
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lpa mau upe xipea maihe, 
Makuxi nape thepe koape he 
nape thepe a thape he ha 
nape ha ya huu pi mai, 
rope ya huimama 
rope ya huimama 
wamape nape koahairi. 

Eles (os garimpeiros) transformaram o meu rio em merda 
Makuxi, voces fa~am voltar os brancos (para suas terras) 
Voces que falam a língua dos brancos 
Eu nao vim (aqui) a toa nao 
Eu vim depressa, eu vim depressa 
Voces fa~am os brancos voltarem. 

• Discurso do tuxaua Karera Mauxiutheri na Assembléia 
Indígena, terra dos Makuxi, em janeiro de 1990: 

Kamiya, ipa urihi paxio yaro Eu, porque a terra é minha mesmo 
urihi ya noama mahi a terra eu protejo muito. 

• Discurso do tuxaua Mário Pookohipiitheri na Assembléia 
Indígena, terra dos Makuxi, em janeiro de 1990. 

N apepe yamaki wai pihio, 
a ahete kuo tehe, 

Rcuniiio na \!l.cola durante a Primeira Assembléia Yanomami, J 994. 

yamaki wari, 
inaha yamaki pihiku yaro 
yamaki noma mahi rayou tehe 
yamaki ihirupe a nomarayou tehe 
hii yamaki wayuprario tehe, 
napepe yamaki wari, 
inaha yamaki pihiku thare, 
kuuhakone, yamaki hixio thare, 
hixio mahi thare. 

Nós estamos com vontade de comer os brancos 
Quando eles se aproximam 
Nós comeremos 
Porque assim nós pensamos 
Nós, quando muitos estao morrendo 
Nós, quando os filhos estao morrendo 
Nós, os pais deles, quando ficamos bravos 
Os brancos nós comeremos 
Assim nós pensamos 
Falamos aqui , nós estamos bravos 
muito bravos. 
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• Mensagem do tuxaua Karera, enviado por grava~ao aos 
Xamathari da Venezuela em julho de 1992: 

" Os nossos velhos nao sabiam, antigamente os Yanomami 
eram irresponsáveis, matavam-se uns aos outros 
a flechadas, sopravam feiti~os mortais. 
Agora me tornei mais sábio, nao digo mais "flecha! flecha!" 
Nós flechávamos o grupo deAjuricaba, agora nos tornamos amigos. 
Eu nao sou Waika 
Eu nasci no grupo dos Xarakasikitheri, na regiao do Horepe, 
Lá os meus pais nasceram. 
Os nossos velhos contaram que OMAM nos fez 
A todos depois de ter pescado a filha de Teperesiki. 
Da filha de Teperesiki ele fez surgir todos os yanomami 
Nós e voces Xamatari também, 
Depois é que nos afastamos, e nós fomos para o Harau. 
Naquele tempo nao tinha nenhum yanomami 
OMAM nos fez a todos gerando-nos pela filhade Teperesiki 
Embora longe nós queremos ser vossos amigos, 
Longe voces vao escutar a minha voz, 
Nao sejam nossos inimigos. 
Por isso embora longe, mandem presentes para nós, 
Mi~angas e sementes pretas para colares. 

Tradu~ao de Guilhcrme Damioli 

Nas malocas, durante as cerimónias, o grupo Wakathautheri 
passaram a realizar urna comunica~ao, bastante expressiva. A 
Maloca Mauxiutheri, manteve a sua ro~a grande para ter condi
~oes de alimentar os convidados. Várias viagens foram feitas a 
Boa Vista, Manaus, Brasília e outras regioes yanomama. Os jo
vens e adultos puderam continuar os seus discursos inflamados 
na luta pela demarca~ao da terra, contra a invasao garimpeira, 
reivindica~ao de saúde, de respeito a cultura, a autosustenta~ao, 
as suas organiza~oes, etc. 

Davi Kopenawa, acostumado a falar aos brancos e chefes 
dos brancos, participava de vários eventos com os demais tuxauas. 
Assim podiam se ajudar e aprender recíprocamente. 

Em todas as malocas, aumenta a circula~ao de gravadores, 
cartas, cartazes, desenhos passando os discursos e mensagens do 
Davi de um grupo para o outro. 
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Pofcssores indigenas hereamu (Opir e Copiar) 
Boa Vista 7-l l/10f93 

lloa Vista lwné, Y anomame yamake, Catrimani uribitheri yamake, huma. 
Escola pihi, Boa Vista hamc, waroho yamake huma. 
Ai Y anomamC-Kipe, Xideatheri porokai-kipe kuoma. 
Profcssores waroho kuoma. Professores Roraima e, Acre e, Amazonas e xo 
yamakc hereamuma. Makuxi waroho, Wapixana waroho betu kuorna. 
Tikuna, Tucano, Baniwa, Dessano xo yarruiké hereamuma. Sateré Maué 
moni a kuoma yaro, a hereamuma. 
Komi Y anomami yamake, totihi yamake hereamuma paxio yaro, yamake 
xithopraru.Professores pralwnaki, yamake nohimu-totihi-mahioma. 
" Kariperopene haximutheri xemahe,yamaké hixio ... ", eriaha Tuxawa 
Antonio YebCbCktberi, tuxawa Brasilero xo kuma. Korni yamake 
xuhurnurayoma. Y anomame yamake kutene, Y anomamé urihi totihi, enaha 
yamake hereamuma. Kamiyamake reabamu totihi xoa yaro, yamake 
xithopraru. Kurenaha wamake kuprario. 
Hei yamake oni wamake taai. Escola ha hei oni yarnake thama. 
Kamiyamake xoayo totihi xoa yaro, yamake xithopraru. Yamake urihi ha 
xamape kua yaro, yipipe kua, totoripe kua, yarope kua, paxope, yirimape lrua 
xoa. Kamiyamakc wayamu xoa, yamake beri xoa, yamake yakoanamu xoa. 
Patape hereamu, tuxawa Karera a hereamu totihi mahi yaro, yamake 
xithopraru. 
Y anomame yamake onimu totihi, onimu mahi yaro, yamake xithopraru, 
enaha Boa Vista ha yamake bereamuma. 
Y aJnake komi, totihi mahi hereamuma yaro, waiha yamake hereamu ko, 
yamake komi huu ko, yuthuJ1a yamake bereamu ko, enaba professores 
tuxawa palape kuma. 
Herearnu mapru tehe, Malacaxeta yano hame Y anomame yamake huma. 
Wapixana escola yamake taama. Wapixana xo yamake iriamuma, pey peta 
ha yamake .xairnamuma. Kaxirí yama-upe koai yaro, yamake poremuma. 
Boa Vista ha yamake nohimuma yaro, yamaké xithopraru. 
Yuthuba, professores hereamu ko tehe, nabí tehe, komi Y anomame yamake 
huu ko pihio. 

Bruno, Tomiko, Kareri Mauwútheri, 
Makos Wakathautheri, 
Axeno Maamatheri, 
Atapires Haximoporatheri, 
Omah Opi.ktheri. 

Misslo Catrimani 26/l 0/93 
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Nós Y anomami da regiio <lo Catrimani fomos para Boa Vista. 
Nós fomos para Boa Vista para urna rewiiio sobre a escola. 
Participaram mais dois Yanomarni da regiio de Xidéa. 
Tinhaf1'muitos professores indígenas, do estado de Roraima, doAcre e do 
Amazonas. Com eles nós comversamos. Tinha1huitos professores Makux.i, e 
Wapixana também. Nós conversamos com professores Ticuna, Tucano, 
Baniwa e Dessano. Tinha só wn rapresentante dos Sateré Maué, com ele 
bmbém conversamos. 
Todos nós Y anomami ti vemos oportunidade de Calar e ficanios muito 
satisfeitos. 
Com Prof essores que moram longe, nós ti vemos a oportunidade de fazer 
muita amizade. 
"Os garimpeiros mataram os H~utheri, nós estamos muito revoltados", 
assim falaram o tux. Antonio Y cbeektheri e o tux Brasileiro Koayutheri. Nós 
todos ficamos tristes. 
Nós somos Y anomami mesmo, a nossa floresta é muito bonita, assim nós 
falarnos. Nós realizamos ainda as nossas bonitas festas tradicionais, e por 
isso nós vivemos tranquilos. Assim voces devem fazer tambem. 
Esta nossa carta voces leiam. Na nossa escola do Catrimani nós a 
escrevemos. 
Nós realizamos ainda as nossas dan~ tradicionais e por isso vivemos 
alegres. Na nossa floresta ainda tem antas, jacamins, jabutís, ca~. coatás e 
macacos prego. Nós realiurnos ainda as nossas conversas rituais, os nossos 
cantos, tomamos ainda a nossa yakuana. 
Os velhos faz.e~ os discursos oficiais, o tuxawa Karera com a sua palavra, 
anima a nossa comunidade e nós ficamos satisfeitos. 
Nós Y anomami estamos já escrevendo os nossos pensamentos e a nossa 
realidade, já ternos e escrevemos bastante e isso nos toma mais alegres, é isso 
que nós falarnos na rewiiio. 
Nós todos, por ter partecipado com satisf~ da rewiiio, gostariarnos , mais 
tarde de partecipar de novo. Os coordenadores do enconlro f.alaram que 
futuramente iremos todos realiz.ar urna outra reuni.io. 
Dcpois do eocontro, nós Yanomami fomos visitar a maloca Wapixana de 
Malacacheta. Nós fomos conhecer a escota de Malacacheta. Nós brincamos 
com os Wapixana puchando a corda. Tomamos tarnbém bastante caxirí e 
ficarnos ainda mais animados. 
Em Boa Vista fizemos bastante amiz.ades, por isso ficainos satisfeitos. 
Futurarntl;te, quando os professores realiz.arem mais urna rewiiio, se formos 
convidados, nós todos gostariamos de partecipar de novo. 

Tradu~ao de Guilherme Damioli 
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CARTAS DOS YANOMAMI PARA ALUNOS DE FRANCA (SP) 

Miss:io Catrimani 22.11 .94 
Escolamutheri Tinamica Espiral 
Aho papel yama sik+, matihi p(!tárema yaro, 
yanomae yamak+n+ sik+ oni xima+ hetuOl+ 
Yanomae urihi totihi mahi xoa yaro. yaro pe waroho mahi xoa. 
yuri pe totihi waroho mahi yaro, yaro pe woroho mahi, 
paxo pe waroho mohi . 
ipa hutu totihi mahi prouku m<:ahi totihi. 
yamak+ reahumou xoa. totihi yaro. 
y<:aro pe waroho mahi, yamak+ komi totihi. 
xapuri xoa totíhi yaro . y<:amok+ amo arnou xoa, 
yamak+ yaimou xoa , totihi yoro. 
lro pe waroho mahi xoa. pisa pe waroho mahi xoa y<:1ro. 
ipa yano thtia totihi mahi. yamak+ thoprar ou. 
Reahumou xoa. horornacrnou xo<:t, pra+a+ yam¡:¡k+ heri xoa. totihi yaro. 
Koraha pe waroho mahi yaro, reahurnou, 
nasi sik+ waroho mahi yaro, yamilk+ ohi inii . 
Totori urihi ~ waroho kua totihi yaro, pakoxi woroho ku<:t yaro, 
yamak+ xithopr;lrou poxio. 

Kareri Mauxiutheli y<:t 

TRADU<;AO DA CARTA do Ka1eri M¡:¡uxiuthcri 

Alunos da Escola Dinamicíl Espiro! 
Tendo lido a vossa carta e recebido os mate1iais que voces nos enviaram, 
nós Yanomami respondemos com uno nossa carta. 

Sendo que nos conservamos a nossa boruta floresta. nela ame.la exrstem muito5 
animais. Tem muitos macacos roalás. ternos roc;:as mu1to grandes e mu1to bonitas. nós 
realizamos ainda nossas bonitas festas tradicionais. 

T endo no mato muitas cílc;:os. nós todos estonios bcm. Nós realizarnos a inda nossíls 
curas xamanicas pma ficar bons das doen<ros. nós cantamos todos juntos don<rando 
durante a noile, nós 1e<:1liza111os ¡:¡jndíl 11ossas conversas rituais nolurnas com os muitos 
convidados as nossas festas. porqué? achamos que isso é bonito. Na nossa floresta tem 
ainda muitos macacos guariba, nos rio::; tem aindo muitas tartarugas. 

A nossa escola ·vano Thea· ( caso da palavra) é muito bonita e nós estamos muito 
satisfeitos. Durante as nossas festas nós cobrirnos nossos cabelos com a penugem do 
gaviao real. nós cantamos e dancamos todos juntos com muita alegria e <1chamos 1sso 
muito bonito. fJós realizamos a festa quando tem murtas bananas pata fazer mingau para 
todos os participantos. ternos t::11nbé m multa mond1oca para fazcr o nosso beju e por isso 
o qui ninguem pílssa fome. Co1 n uma flores la rica de tar ta1 ug¡:¡s (jabulis) e urna roe;: a rica de 
ab¡:¡caxls nós estarnos verdadeiramcnte sntisfoitos. 

Eu sou Kareri Yanomomi dn mal0 .a do "ig;:uapé das aguos escuras" 

TraduC(ao de Guilherme Damioli 
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Alguns fatos que marcaram a comunicac;ao com os Nao Yanomama: 

1989 - Manifestacao para Demarcacao da Terra Yanomami e Terra Makuxi. 
Davi Kopenawa, José e Karera Wakathautheri 

1990 - Mário Pookohipiitheri e José Wakathautheri e alguns jovens visi
tam a Davi Kopenawa Maloca Watoriketheri: 

Davi estende o mapa no chao e fala aos parentes que os brancos querem 
cortar a cerra em pedacinhos. 

julho de 1990 - Marino e Bruno Wakathautheri participam pela primeira 
vez do Encontro de Professores Indlgenas do Amazonas e Roraima, em Manaus. 

Falam da invasao garimpeira e da aprendizagem de escrever e ler. 

Abril de 1991 - José e Karera Wakathautheri viajaram com Davi cm tóda 
regiao da área yanomami: Toototobi, Surucucu, Paapiu e Mucajai. 

Conheceram a realidade: doencas e invasao e recomendaram aos parentes 
para defender a terra. 

• A visita de jornalistas, TV Monte Carlo e a confeccao de desenhos para 
exposicao nos Estados Unidos, deu clima para um outro tipo de comunicacao 
entre os yanomae com os nape. 

Desenhavam e falavam da sua terra, tradicao e histórias das origens com 
liberdade e alegria. 

18/06/91 - Houve urna reuniao na escola como pessoal das malocas mais 
próximas. Os patape as comunidades avaliaram a caminhada da educacao-alfabe
tizacao até entao e manifestaram a alegria de ter a escola construida por eles. 
Recomendam aos mais jovens, que nao fiquem preguicosos (por causa da esco
la), nem deixem de cacar ou trabalhar na roca. 

Escola totihi mahi yamaki thaprarema. 
Nós construimos a escola bonita. 

Julho de 1991 - Bruno Mauxiutheri e A ... Wapokohipiitheri vao a Manaus, 
no Encontro de Professores Indígenas. 

Continuam o entrosamento com outros povos e falam do seu jeito de fazer 
escola no Catrimani . 

Janeiro de 1992 - Os tuxauas participam da Assembléia Indígena com 
outros povos de Roraima, com dois jovens intérpretes. 

Diante de Sidney Possuelo, presidente da Funai na época, fazem um dis
curso muito force, exigindo a demarcacao da terra yanomama. 

Após a assembléia foram visitar o povo Wai-Wai que mora no sul de Roraima. 
Lá puderam conhecer os costumes e a situacao de um povo desfigurado pela 
acao dos missionários da MEVA. Os yanomama gostaram dos presentes de 
m1cangas. 

Maio de 1992 - A comunicacao com os trabalhadores da Demarcacao da 
Terra Yanomama foi muito tranquila e respeitosa. Houve muito diálogo com os 
yanomae e colaboracao de ambas as partes. 
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Junho de 1992 - Vários jovens do Catrimani e do Demini vao para 0 
Encontro de Professores Indígenas, em Boa Vista. 

Trabalham em grupos com outras etnias e apresentam: as histórias da 
origem, medicina tradicional, educacao, roca, habitacao e falam sobre a presenca 
dos brancos. Conhecem outras culturas e sao muito bem acolhidos pelos demais. 

Janeiro de 1993 - Os tuxauas participam da Assembléia Indígena, com 
Davi e Levi. 

Falam da sua origem, tradicao, roca, educacao, saúde, invasao garimpeira, 
presenca dos missionários. Reforcam a alianca com os makuxi para conseguir 
demarcar a AlRASOL - Terra dos Makuxi e Wapixana. 

• Após a assembléia visitam a cerra dos Makuxi, escola e o local onde 
viviam mais de 300 garimpeiros. Ouviram o tuxaua Jaci e seu pessoal falar de 
suas conquistas sobretudo quanco a expulsao dos garimpeiros. falaram também 
de suas lutas e vitórias e firmaram alianca de lutar com eles pela AIRASOL. 

Outubro de 1993 - mais scte jovens participaram do Encontro de Pro
fessores e com dois da regiao do Xitei. Apresentaram os seus trabalhos na edu
car;.ao, suas dificuldades, sua cultura. visitaram depois a escola da Maloca 
Malacacheta, povo Wapixana. 

• José e Karera, com mais 24 yanomami representantes de outras regioes 
da área, se encontraram na 11 Conferencia de Saúde de Roraima. 

Além de se comunicarem com os diversos parentes de dialetos diferentes, 
falaram da situac;:ao drástica de saúde do povo e do massacre do Haximou. 

Janeiro de 1994 - Participacao de vários ruxauas Wakathautheri na As
sembléia Indígena na Maloca Bismnak, com Davi e seu pessoal ' 

Falaram da continuada invasao garimpeira, do massacre, das mortes por 
doencas. Convidaram os Makuxi para participar da sua Assembléia no Catrimani. 

• A Primeira Assembléia Yanomama da regiao do Catrimani, com 
a presenca de Yanomama de mais de 6 regioes, na Maloca Mauxiutheri. 

Mar~o de 1994 - Marino e Domingos participam do Encontro de Pro
f essores indígenas em Manaus. Ambos já sao professores nas su as malocas. 

A Primeira Assembléia Yanomama culminou a vida desse 
processo de Comunicai;ao entre os yanomama e nao yanomama. 

Eles organizaram a assembléia com as reunioes, discursos e 
dan~as norturnas. Cai;aram e pescaram juntos. Refori;aram as ali
ani;as intergrupais. Tinha gente do Paapiu, Xitei, Homoxi, Surucucu, 
banco Mucajaí, Demini. Também Makuxi e Wapncana representan
tes do CIR - Conselho Indígéna de Roraima e os brancos. 

Eram 200 pessoas dentro da Maloca Mauxiutheri. Tinha 
alimento para todos: peixes, ai;ai, cana, banana, beiju, carne de 
anta e de macaco, jabuti, jacaré e outros mais. 
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Os Yanomae avaliaram com os seus parentes a situa~ao de 
invasao de suas terras, a morte de muita gente, as doen~as, a 
recomposi~ao dos ro~ados, a escassez de ca~a, o jeito das enti
dades colaborar com eles: na saúde, educa~ao e, renovaram as 
alian~as em defesa da floresta, de seus mitos, xamas e povo. 

Os yanomae do rio Catrimani hoje vivem tranquilos, com 
ro~as grandes, malocas extensas. Ajudam os parentes mais dis
tantes a perceberem o prejuízo do contato com os napepe inva
sores, o valor de sua gente e a se engajarem nas organiza~oes 
indígenas de Roraima, do Amazonas e Internacional. Eles so
mam as for~as com outros povos para viverem os seus direitos de 
cidadania na sociedade nacional. 

Agora estao comunicando pela escrita e grava~oes o seu 
jeito de fazer a história . O que será urna grande contribui~ao 
cultural para os napepe tao envolvidos no corre-corre de um 
progresso desumanizante. 
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Presidente do BrsSll 
P1c:;1dc11tc d11 FUNAI 
M1nrst10 do Jusi~ 
P1oc1m1do110 Cero/ do Rcpúbltea 

Nm PATA P~ HA YANOMAE ONI 

Mt1ux1 IJ 110 16 Jancuo 19~:;, 

l(om1 Ys11omae ysmsk+, 
Wn1<,,11101ilhcri pota p6 xo, Watorik6theri palo pe xo, Homo111theri pata p6 xo, Xithetllton pota pe 110, 

S111(1r:uc11tt1cm pato pe xo, Paapiutht•n pata pé xo. Porafuritt1orl pota pe xo, Muco1101thori pato¡>(} Ao, 

Pn11m1111/1cn poto pe xo. Warimahikot+praolhen pato pé xo, 
y/Jmnk 1 /11011/w n. wokathsu ho, palt• yamak+ xino noa thayu. 
Yo111nk • 110 0 thayu li§he, unh1 yomo ha hea+ 
Yomoll • xuhurumu yaro. kam1ysm11tr+ urihi pe ha. kanpero p6 huu 111wa11pru yDto. 
Hc1 1111/11 o hel1ukemamak1hi, napé p~n+, politicolheri pen+, 
k:J1111 yamak+ unh1 pe hohumopu pihio imi he. 
1-lct u11h1 o hchuo htloi.cma yoro he 
Ko1111 yumall+ un/11 pd yai, lws hikiprsnoma. 
Kom1 yomokt unh1 kulon +, hei lehe komi yonomae yomok+n+, 
yomn lhé u11/1i nooma + 
Hop:J, yamok+ molloiio tdho, 
11:i¡x: ¡H!ll+ yomak+n+ pata pe nomsmsrema yoro he 
Ynnomoc yomok+n+ Hax1mutheri noo thopu xoa yoro 
Hawnuf/1cn woro pe. thué pe. oxe tlliip6 xo. het lehé yamak+ pthl moholtpru '"" 

Het le/re yamak• noma+ pihio imf ye.-o, 

~º"" yumak+ ll1xio 
l'umok • 1111<10 yoro. hei te/le keripero pe komi ytJJCupre+ Pfhio 

i<a11pc10 pen+. unlu a wana+ yaro tw. mau upe x.am1ma+ ymo he. 
ya10 pfl kae nta+ yaro he. xewara 11 liirema+ piyeku yaro he, 
ya111ak+ ma+ he lel1e, yamak+n+ xino yuo, x.erakan f' , 
•nul1u puto yom elt • noe lhoyu. 
Her t11e11 Yanomae yamall+ pre lcomt, Jluhurumu yero, lahem+, Maku.lifhen yame p6 lcomt painp10+. 
/(ama u11h1 pe hehue mi x.oe yaro, nepe pe ha llama unhi hehuama+ pihl. 
Kom1 Yanomoe yamsk+ p+r+s kutsronahs, 
kempcro pcn + wemarek• h1111<1eri he fehfi, 
xowaran• wsmarell1 ha11<iari téhf, 
Ya11omae yamak+ mae-mahi-prerio lehfi. urihi 11 kee meprario 16111, 
kam1ys muk+ J1.8pu11 win+. hutukaran<- yamalc+n+ yurayu, 

11upe womek+ lcomi xemapan. 
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Presidente do Brasil 
Pres1cJcnte da FUNAI 
Mmistro da Justi~a 

ASSEMBLÉJA YANOMAMI 96 

certa aos chafes dos brancos 

Procu1 adoria Geral da República 
Maloca do lgaraP' das Aguas Escuras, 18 de Janeiro f99!.J 

Nós Yanomami, 
represf!ntantes dos grupos yanomami úo rio Catrimani, 
representantes dos grupos yenomami dorio Deminl, 
representantes dos grupos yanomami da regilo de Homoxi, 
representantes dos grupos yanomami da regilo de Xltei, 
representantes dos grupos ysnomami da fflgilo do Surucucú, 
representantes dos grupos yanomami da fflgilo do Paapiu, 
represl:!ntantes dos grupos yanomami do Parafuri, 
representantes dos grupos yanomami do rio Mucsjsl, 
representantes dos grupos yanomami do rio Uraricoera, 
representantes dos grupos yitnomsmi dorio Ajaran/, 
reunidos 11uma Assemb/éia, na maloca dorio Cstrimani (Mauxiutheri, tuxawa. Ksrera), somenle os 
cl1efes, reflelimos sobre a situa~lo do nosso povo. 
Pensando sobre a nossa realidsde, ficamos preocupados com a nossa lerra. 
Estamos tristes a respeito da nossa floresta, porque continua sendo invadida pelos garimpeiros 
Embora a 11ossa lerra tenha sido j ustamente demarcada, .os brancos, os pollticos nlJo quenJm 
aceitar e respeitar esta demarca~IJo. 

Esta nossa /erra foi definitivamente e j ustamente demarcada. 
Esta e realmente a nossa terrs, é nossa definitivamente. 
Sendo esta realmente a nossa ten a, nós todos lideres yanomami estamos decididos a defendlj-/a. 
Anfos. quando nós eramos ingénuos, os brancas aproveitaram para matar (causar a morte de) 
muitos rlr¡s nn.c:sos parentes 
Nós Yanomami ainda lembramos do massscre do Haximu,. 
Nos ni1o podttmos esquecer os homens, as mulheres e as crian~as extermina<los em Haximu. 
Agora nós nlo queremos mais mofT8r, por isso estamos revoltados. 
Sendo que estamos revoltados, 119ora nós queremos expulsar da nossa '""ª todos os Qatimpeiros 
Os garimpeiros estragam a nossa floresta, sujem os nossos rlos, 
acabam com nossas ca~as, trezem para nós doen~es mortlferas, 
nos matam com armas de fOQo, agora nós queremos revidar, com nossas flechas, 
es/e é o pensamento de nós lideres yanomami. 
Nós todos, Yanomam1, aquí reunidos, estamos preocupados tamMm com os nossos parentes 
Ma/..uxl Queremos ajud,-los, porque e sua tem1 nSo está ainda demarcada. Qucromos que o:; 
brancos demarquem a terra dos Mekuxl. 
Nós todos Ye11omami, moradores da floresta, quando os QBrimpeiros ti11erem acebado conosco, 
qua.ido as doen~as tiverem acabado conosco, 
<¡11a.1clo o último Ya11omami tiver monido, quando a floresta estiver destruida, 
o 1J:.p111/o <.Jos nossos xamiJs vio fazer o céu dessbar, 
e todos vocés, brancos, irlo ser esmagados. 
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Davl Kopenawa Yanomami 
junto com todos os lidel8s yanomami 

Traduyao de Guilherme Damioli 

• • • • • • • • • • • • 
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