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Thëpë nõa waxuuwi
Hwei thëha kii tëhë kami yanomae urihi thë yama kɨ urihi hamë yama kɨ pirio kuo pënaha yama thë noa
waxuuwi thë kua, kami yama kɨ yanopë kuohe wëopënaha yama thëãha hiirini hwei yama thë thaprarema.
Associação thëripëxë, pairatima napëpëxë yama kɨ pree kiãi kuapënaha yama thë ã thaparema.

TERRITÓRIO E COMUNIDADES YANOMAMI BRASIL-VENEZUELA (2014) apresenta, de maneira inédita
e integrada, toda a área de ocupação do povo Yanomami, com informações de localização de suas comunidades, infraestrutura e diversidade sociolinguística. Trata-se do primeiro resultado de um esforço conjunto das organizações indígenas Hutukara e Horonami, com a ajuda de seus parceiros ISA e Wataniba, para sistematizar e tornar públicas importantes informações geográficas sobre o seu território.

Hwei mapa thë ãka kii kami yanomae Watorikɨ thëri yama kɨ kahikiã oni paxio,
waiha ai yanomae yama kiãka hwaiha kurenaha yama thë oni pree thaparii.
Kami yanomae yama kɨ kuo kuopënaha thë, rama hutima yamakɨ, yama ki wamotima thëpë tɨamuu
kuopënaha thë, ɨnaha kami urihi thëri yama kɨ kuaɨ paxiowi yama kɨ. Hwei kami yanomae yama kɨ
wãrõhõ he wëo kuopënaha hwei oni kua ( 36.000 yama kɨ wãrõhõhe wëa), hwei ɨhɨ yama kɨ wãrõhõhe
wëama kure 665 yama kɨ yanopë kuprarioma, hwei 291 Brasil thë urihiha yama kɨ kua, hwei 374 Venezuela thë Urihiha thëpë pree kua paxia. Ɨhɨ hwei mori thë urihiha yama kɨ komi kõkãprario tëhë yanomae mori
yama kɨãha kuprario, hapënaha yama kɨãha kua; Yanomae yama kɨãha kua, Xamathari yama kɨãha kua,
Sanöma thëri yama kɨãha kuprario, Xirixana yama kɨãha kuprario, Yawari yama kɨãha kuprario,
Yanomama yama kɨãha kuprario, Waika yama kɨãha kuprario.

Esta edição apresenta duas versões bilíngues em Português-Yanomae e Espanhol-Yanomamɨ, línguas
predominantes nas organizações que elaboraram o mapa, mas há a perspectiva de se produzir em breve novas versões ampliadas e traduzidas para as outras línguas yanomami.

Os Yanomami formam uma sociedade de caçadores-agricultores do Norte da Amazônia cujo contato
com as sociedades nacionais é, na maior parte do seu território, relativamente recente. Apresentam
uma população estimada de 36.000 pessoas, distribuídas em aproximadamente 665 aldeias, sendo 291
no extremo noroeste da Amazônia Brasileira e 374 no sul da Venezuela. E, constituem um conjunto
cultural e linguístico composto de, pelo menos, cinco subgrupos que falam línguas da mesma família:
Yanomam, Yanomamɨ, Sanöma, Ninam e Ỹaroamë (FERREIRA, 2011).
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23 milhões yanomae yama kɨ Urihipë kua, Mãu upë monapë kuo pëhamë Urihi kasikɨ he wëa, ɨhɨ
napëpënɨ Rio Orinoco uhãha hiraɨhe, Rio Negro uhãha pree hiraɨhe, Rio Branco uhãha pree hiraɨhe.
Napëpënɨ Serra do Parima thëãka hiraɨwihiha kami yanomae yama kɨ hapa raruuwi thë kua.

Seu território abrange aproximadamente 23 milhões de hectares de floresta tropical contínua,
situada em ambos os lados da fronteira Brasil-Venezuela na região do interflúvio Orinoco-Amazonas
(afluentes da margem direita do rio Branco e esquerda do rio Negro), e que tem como centro de
dispersão histórica a Serra do Parima.

Yanomami thëpë
urihipë ãha
wëaɨ wii sikɨ

Brasil thë Urihiha kami yanomae yama kɨ pɨrɨowi 22 mil yama kɨ wãrõhõhe wëa, napëpënɨ kami
yanomae yama kɨ Urihipë hehukiiwihi 9.664.975 hectares yama kɨ Urihipë hehua he wëkemahe.
Venezuela thë Urihiha 14 mil yanomae yama kɨ wãrõhõhe pree wëa, makii ai yanomae yama kɨ pɨrɨo
prahamuuwi wamarekɨãha oni thapranimihe. Venezuela thë Urihiha ai yanomae yama kɨ pɨrɨowi napëpënɨ
thëpë Urihipë hehuaɨ xoaonimihe, kuë yaro Associação thëripënɨ thë Urihiriã huheamaɨ pihiowi thëpë lutamuu xoa, Horonami thëripënɨ thë Urihiã hehuamaɨ pihiowihi thë thapraremahe, Ai yanomae Associação
thëripë preenɨ thë Urihiriãha pree hehuamaɨ pihiowihi thëpë pree kua, Ai yanomae Xiriana yama kɨ pree
pɨrɨo huo tayuuwi yama kɨnɨ thë Urihiãha pree hehumaɨ popihiowi thëpë pree kua.

No Brasil os yanomami somam aproximadamente 22 mil que vivem na Terra Indígena Yanomami,
área com a extensa de 9.664.975 hectares de floresta contínua, reconhecida como de ocupação
tradicional, demarcada e homologada pelo governo brasileiro através de um decreto presidencial,
assinado em 25 de maio de 1992.

Na Venezuela, por sua vez, registra-se outros 14 mil yanomami, mas muitas de suas comunidades não
têm relações estabelecidas com a sociedade envolvente e se estima que 35% da população yanomami
da Venezuela nunca foi recenseada. Boa parte de seu território está protegido pelas figuras jurídicas
dos Parques Nacionais Parima Tapirapecó, Serranía e La Neblina, a Reserva da Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare e vários Monumentos Naturais, porém, este regime não garante aos Yanomami os mesmo
direitos dos territórios indígenas previsto na constituição Venezuelana. E, por isso, os limites dos
Parques atualmente coincidem também com a proposta de demarcação em preparação pela Horonami Organizacion Yanomami. Outra parcela significativa do território yanomami na Venezuela, de uso
compartilhado com o Povo Ye’kwana, localiza-se nas bacias dos rios Padamo, Cunucunuma, Ventuari e
Caura, e tem seus limites em concordância com as propostas de demarcação apresentada pelas associações Kuyujani Originario, Kuyunü y Kuyujani. E, finalmente, há ainda a área de ocupação Ninam nas
cabeceiras do rio Parágua, que ainda não possui uma proposta de demarcação definitiva.

Kami yanomae yama kɨ yai Urihipë yai preehe tore, ɨhamë në rope a yai kua, Urihi a uuxihamë
yanomae yama kɨ pihi moyamë raru xoaowi thë kua, kami yanomae yama kɨnɨ patapë kuapënaha,
Urihi thëri yama kɨnɨ yama Urihi yai nõamaɨ taɨ.

Área Total

Pata thëpënɨ hapa Urihi a thaa thaprarepëhenaha ɨhamë komi thëpënɨ utupë wãrõhõ
mahi kua xoa, ɨhɨ pata thëpënɨ Urihinãri thëãha hiraɨhe.

Para os Yanomami, urihi, a terra-floresta, não é um mero espaço inerte de exploração econômica (o
que chamamos de “natureza”). Trata-se de uma entidade viva, inserida numa complexa dinâmica cosmológica de intercâmbios entre humanos e não-humanos. Ela tem uma imagem essencial (urihinari),
um sopro (wixia), bem como um princípio imaterial de fertilidade (në rope). Os animais (yaropë) que
abriga são vistos como avatares dos antepassados míticos homens/animais da primeira humanidade
(yaroripë) que acabaram assumindo a condição animal em razão do seu comportamento descontrolado, inversão das regras sociais atuais. Nas profundezas emaranhadas da urihi, nas suas colinas e nos
seus rios, escondem-se inúmeros seres maléficos (në waripë), que ferem ou matam os Yanomami como
se fossem caça, provocando doenças e mortes. No topo das montanhas, moram as imagens (utupë) dos
ancestrais-animais transformadas em espíritos xamânicos xapiripë, deixados por Omama para que
cuidassem dos humanos. Toda a extensão de urihi é coberta pelos seus espelhos onde brincam e dançam sem fim (ALBERT & KOPENAWA, 2003).

Povos que compartilham o território
com os Yanomami

Kuë yaro hwei Associação Yanomae thëripënɨ Urihi a nõamaihe, Brasil a Urihiha hapënaha kure hwei
tëhë Associação pë kua; HUTUKARA AXË, AYRCA AXË, KURIKAMA AXË, TELOXI AXË, APYB AXË ɨnaha
kure thëpë kua, Venezuela thë Urihiha hapënaha kure ai Associação pë pree kua; HORONAMI AXË,
SUYAO AXË, KUYUJANI AXË, KUYUJANI ORIGINARIO AXË, KUYUNÜ AXË.

Grupos em isolamento
voluntário

Assim, a proteção desse território é considerada pelos Yanomami como fundamental não apenas
para a garantia dos recursos necessários para a sua sobrevivência, mas também para o equilíbrio
do mundo e o controle das forças que promovem a sua ordem cosmológica: a fúria dos trovões e
dos ventos de tempestade, a regularidade da alternância do dia e da noite, da seca e das chuvas,
a abundância da caça, a fertilidade das plantações, etc.

Educação

Frente a estes desafios cabe aos yanomami e seus aliados a difícil tarefa de, fazendo cumprir as
leis, afiançar o respeito aos seus direitos, diante dos mais diversos interesses econômicos que
teimam em ignorá-los. E, é neste contexto que as organizações indígenas (Hutukara, AYRCA,
Kurikama, Texoli e APYB no lado Brasileiro, e Horonami, SUYAO, Kuyujani Kuyujani Originario e
Kuyunü no lado venezuelano) vêm se despontando como novos e importantes atores, tendo agora,
por meio deste mapa, a oportunidade de se fazerem mais visíveis na luta para garantir a proteção
de seu território e o respeito às suas especificidades culturais.

População Yanomami
recenseada
Comunidades Yanomami
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YANOMAE BRASIL THËRI HIRAMAYOTIMA

YANOMAE VENEZUELA THËRI HIRAMAYOTIMA

Brasil thë urihiha Yanomae thëpë escolapëka prau kuo mopëtayuwi, thëpë mori kuaɨwiha. Napëpënë associação pëka kuprai ɨhɨpë, teosi a hɨpɨtima pëxo,Yanomae thëpë Yano pëha escola yama epë taaɨ pihio pë
puhi kuuh kuikunë thëpë thaa pota yomahe, yano pëhamë. Secretaria de educação Amazonas thë hamë,
Roraima thëxë, kama pënë thëpë escolapë thaa kɨhenë thepë napëkaeha, kopahenë thepënëhë hore ipaa
pëa remahe. Secretaria thëri pënë escola a hɨpɨaɨ marahiha, CCPY theri pënë hapa mahi yanomae hiramatima thëpë thapraremahe, ɨhɨ thëri pënë ria hiramatima thë thake mah kutaehenë rope hiramatima pë
thë thapraremehe, Projeto Yarapiari anë, 10 anos thëha yanomae hiraa he wëa xoakemahe. 2008 thëha
SECD/RR thëri pëha ethë hɨpë kemahe, kama thëri e thëpë pihi xaariha mahi pramahenë, hwe ei escola
yanomae pëka kiiha aho wama thëpë yai hiramaɨ ta xaario, ɨnaha thëpë noa thaa xoaremahe. Hwei tëhë,
Yanomae napë thëãha thëpë pihi kuuha kuikɨnë escola anëhë yaia xoaremahe anë thaa xoaremahe, escola a yai nakama yarohe, herea a tëhë escola totihi wamapë ta thaa makemahe yaro pë pouhe, yanomae
herea a tëhë thëpë pihi kuu moyamëoma. Napëpeã humuremahe. Kuë yaro yonomae thëpë yano pëhamë,
escola totihi ai pë kupra mare pëi hiramatima yanomae thëpë ka hiramaɨwihi thëpë kupra.

Teosi napëpënë yanomae venezuela thëri pë escola hɨpɨkemahe. Orinoco u orahamë escola pë komi kua.
Teosi hɨpɨwihi pë napënɨ, ethë escola pouhe. Venezuela hamë escola primário thëpëahaka hiraɨwihi Brasil
ha, ensino fundamental thëpëaha hiraɨ he. Ensino segunadrio venezuela ha thëpëaha ka hiraɨwihi, Brasil
ha, ensino médio thëpëaha ka hiraɨhe. Ei thëpëne escola ha yanomae kama thëpë kahikɨa hiramayu, napë
thë kahikɨa pree hiramaɨhe.
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Embora o regime de Educação Intercultural Bilíngüe exista na Venezuela desde 1979, sob responsabilidade do Ministério da Educação, a Zona Educativa do Amazonas não dispõe de recursos, nem de pessoal qualificado para implementar a educação intercultural bilíngüe nas escolas indígenas.
Assim, as escolas que existem entre os Yanomami na venezuela historicamente têm sido dirigidas por
missões religiosas. No Alto Orinoco, várias escolas primárias e uma escola secundária são dirigidas
por missões salesianas, que são exemplos a nível nacional de aplicação coerente e contínua do Regime
de Educação Intercultural Bilíngue; na bacia do Ventuari as irmãs da Consolata dirigem várias escolas
em comunidades Sanumá; e na bacia do Caura, está presente a Fraternidade de Foucauld. A Missão
Novas Tribos dirigiu escolas bilíngues com fins evangelizadores nos setores de Parima e Koyowë até
o ano de 2005, quando foram expulsos pelo Governo Nacional. A partir de então a Zona Educativa do
Amazonas tentou assumir a responsabilidade dessas escolas, com o apoio da Wataniba, mas esta iniciataiva não teve continuidade devido à falta de recursos.

Yanomae thë urihi hamë thëpë huuwi. Boa Vista haranë, avião oxe pë wai hamë thëpë pihi yëhuru, thë
urihi pata tapramu totihio pëha. Thë urihi hehupë warohoo pata prau kuo pëha. Ɨhamë napë pënɨ yanomae thëpë urihi pëhamë periyopë pata thaɨ xoakemahe, pata epënë eyopë thaɨ pihi yarohe, ɨhɨ tëhë periyo thaɨhe tëhë pata thëpë wai theri nomaokema, periyo waamayo thanomai pë kuu maoma kutaenë,
pë kuuha ɨnaha pata thëpë kuaɨha kuikɨnë yarɨ yarɨ a xiro hamë thamakemahe kuë yaro ɨhɨ estrda a xiro
hamë yanomae pɨrɨhɨ, ɨha Marauiá thë urihi kua, Mucajaí u koro kuopëhamë yano pëka kuprai pëxë, uraricuera thë urihi xë, mau xirohamë pë përɨhɨ, mau u hamë thëpë pihi kaeha karëhurunë thëpë yanopë thëpë
waroo. Rope thëpë huu pihio tëhë avião pëhamɨ thëpë kae huhuru, pista pë kupra kutaenë.

Venezuela yanomae thë urihi ha, napë peri eyo kuami, carro pëhamë pë pihi kae rërë huruwi thë kuaimi,
kuë yaro yano pëhamɨ thëpë huuwi peri eyopë xiro kua. Yano mau uhamë upë kasihamë thëpëke kuprai
hamë pë huu, mau ahamë pë phi kae xiro huu tamu. Yanomae thë urihiharanë pë xiro waroo tixo pëhamë
pë huhuru. Maki surara pënɨ pë thërɨmëpuhe.

Transporte

YANOMAE VENEZUELA THËRI YANO PËHAMƗ THËPË HUU KUA PËHËNAHA KURE THËÃ

YANOMAE BRASIL THËRI YANO PËHAMË THË HUU KUAPËNAHA KURE THËÃ

YANOMAE BRASIL THËRI HUWAMAYOU

WAA HUAMAYOTIMA

Brasil thë urihiha thëpë yanomae ka pɨrɨre, radio fonia (napë amoa e thëkɨha) thëpëãha huwamayonë,
thëpëa huwamayou, thëpëa ahete mahi huamayou wayomayõũ kuwaaɨ. Napëhe yahi pixatima, SESAI thëri
pënë, kama 59 yahi pixatima pëka kutarenaha radio epë kae pou kuahe. Yano pëhamë xawara a kupru
tëhë, remédio pë kae ria rope nakaɨwihi radio pë pou he, yanomae thëpë raamu mahio tëhë, avião ropeha
ha naka tahenë radio prau kupra, yanomae thë urihi ha. Hutukara Associação Yanomami thënë 26 radio
fonia yano thëpë kae topua hwëtɨrema yanomae thë urihi ha. Hutukaranë 70 he wëa radio pë thaa koakema.Wamakɨnë oho taaɨ tëhë wama thëã xɨmɨri. Aëɨ! hutukara wanë ware ta pairi prareyo aëɨ! Thë oni
kuuwi hutukaranë thëã xɨmaɨ napëpë hamë.

Venezuelaha, yanomae thë urihiha radio fonia komipë kua, ɨhɨ pëka radio fonia hamë thëpëa
huayu thë kua makure ai pë mii xoa yano pëhamɨ ai radio pë kuaimi xoa. Venezuela hamë,
hwɨrɨmatima pë yano pëhamë thëpëa xɨmaɨwihi internet pë kae kupra. Kuë yaro komi yanomae
thëpënë Esmeralda urihi hamë celular pëhamë komi thëpë hwaɨ.

O principal acesso à TI Yanomami se dá via aérea, através de pequenas aeronaves que partem
da cidade de Boa Vista, devido às características geográficas da região – grandes extensões de
floresta densa de relevo movimentado -, e a resistência dos Yanomami à construção de estradas
em seu território. O transporte fluvial é possível somente nas terras baixas, como nas regiões
do rio Marauiá, baixo rio Mucajaí e Uraricuera.

Do lado brasileiro a comunicação é feita basicamente através de rádios de alta frequência.
A Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) mantém rádios em todos os seus 59 pontos
de atendimento, e a Hutukara Associação Yanomami possui sua própria rede que conta
atualmente com 26 rádios. A HAY conduz atualmente uma campanha de arrecadação de
fundos com objetivo de expandir a sua rede para 70 rádios.

As áreas ocupadas pelos Yanomami na Venezuela carecem de infraestrutura para o
transporte automotor, e o acesso às comunidades mais distantes é realizado por caminhada.
Muitas comunidades localizam-se às margens de grandes rios, sobretudo por influência de
missões religiosas, e, por isso, são acessíveis por barco. Alguns setores também são acessíveis
por via área, através de aeronaves ou helicópteros. Atualmente, os voos na área Yanomami
são operados quase que exclusivamente pelas Forças Armadas.

O sistema de comunicação na área Yanomami venezuelana baseia-se no uso de rádios de alta-frequência, embora muitas comunidades em áreas de difícil acesso não possuam este equipamento de comunicação. Além disso, em vários postos de saúde foram instaladas antenas parabólicas com conexão à
internet, e em La Esmeralda (Capital do município Alto Orinoco) há cobertura de telefone celular.

YANOMAE BRASIL THËRI TEMI KUOWI

VENEZUELA THËRIPË TEMI KUOWI

Yanomae thëpëha napëpëha waroikunë, xawara a kua hwëtɨa xoa tarioma , napë pë mao tëhë yanomae
thëpënë oho taama, hura a wainë, xawara sarampo waa haka kuoni a wai waroo maoma. Napëpënë
xawara akaeha waro ikɨhenë, yanomae komi thëpë nomarayoma. 1980 thë kuo tëhë, napë oru thatima pënɨ, hura a wai kae waro xiro warokemahe, urihi hamë a wai hiraa thaa potayomahe yanomae thë
urihiharanë. Hapa mahi 1990 thëha yanoma thëpënë yai oho taama, ɨhɨ tëhë napënë yanomae thëpë
hwɨrɨmanimi kutaehenë. Distrito yanomae thëha kuprarɨnë, yanomae thëpë ruamaɨwi thë waisipë totihi
rarukukema, ɨhɨ thë tëhë yanomae thëpë yano pëhamë hura a wai waisipeaɨ xoao horuma. Thë kuaaɨ ma
kukei, funasanë haromatima yanomae thëha tërënë, thëxi warihu kukema. Hwei tëhë haromatima yanomae thëka kii thëxi ria toaɨwi thë kua xoare. Yanomae thëpë yano pëhamë waromatima yai, napëpënë pë
thapou ka kutareinaha, urihi a utupë pou kutaehenë remédio pë xaari xɨmɨaɨhd posto de saúde ahamë.

Yanomae Venezuela thëripëha, napëpëha waroikunë, komi pë nomarayoma, yanomae thëpë ha napëpë
waro háɨ piyëkoma, hura a kae pree warokemahe, thëpë mamo iyë hwaaɨwi thë kae warokemahe, xawara
anë thëpë hrareaɨwi thë kaeha waroikɨhenë thëpënë oho taaɨ mahioma.

A história pós-contato dos Yanomami no Brasil é marcada pela alta incidência de doenças infectocontagiosas, para as quais possuem baixa resistência imunológica natural. Notadamente as epidemias de
sarampo nas décadas de 60/70 e de malária nas décadas de 1980/1990 resultaram em grandes perdas
demográficas. Durante a chamada “corrida do ouro” em Roraima, que se deu nos quatro últimos anos
da década de 1980, a malária foi introduzida em larga escala no território Yanomami, levando à morte
aproximadamente 15% de sua população. E, nos anos 1990, a situação sanitária se agrava, colocando
em risco a sobrevivência dos yanomami enquanto povo. Nessa década, os indicadores de saúde comparavam-se aos piores índices mundiais.

A situação da Saúde dos Yanomami na Venezuela tem sido caracterizada por alta incidência de doenças
infecciosas e doenças endêmicas, como a malária, oncocercose, hepatite e tuberculose, e pela ocorrência de epidemias periódicas com alta mortalidade, como a hepatite delta (1991), leptospirose (1996),
febre amarela (1998), influenza A H1N1 (2009) e malária (2010). Historicamente, os indicadores de
saúde da população yanomami permanece entre os piores de todo o território venezeuelano, com o
agravante de ser significativa a subnotificação epidemiológica.

A partir do ano 2000, com a implantação do Distrito Sanitário Yanomami e de convênios do governo
federal com organizações não-governamentais os indicadores de saúde na TI Yanomami melhoraram
consideravelmente, durante os quatro anos que funcionou. Após o término dos convênios com estas
organizações, porém, a situação da Saúde voltou a atingir níveis críticos, com índices de mortalidade
infantil comparáveis a países assolados por guerra civil.
O mapa registra as estruturas que no Brasil representam os postos
de saúde que recebem equipes de atendimento regularmente (pólos-base e sub-pólos).

Venezuela hamë haromatima napë, yanomae thëpëxë pëma kuranɨ, thëpë yai hwɨrɨmanimihe yanomae
thëpë haromainmihe, yano pë kupra praha kutaenë yaro, napë urihi prahao pëhamë pë huu tamoimi, kuë
yaro, napëpënë thëpë pɨrɨhɨka ahetei thëpë xiro hwɨrɨmaɨ taɨhe. Venezuela ha, 2005 thëha governo anë
yanomae thëpë temi pɨrɨmapuwi thë thakema. Hapa mahi thëpë haromatima thë yai thaanimi, thëpë haromaɨ hoximi mahioma, ɨnaha thë kuoma kutaenë haromatima. Napë haromatima yai kuomnimi, napë haromatimapë kuonimi yaro yanomae Venezuela haromatima maprario mahe, pë makii pë hwɨrɨmanihe, pei
pëka huwi ethe xi titihi mahioma, kuë yaro pë huuwi e thë makema, moto epë kuonimi yaro

Embora exista uma rede de serviços de saúde formada por técnicos Yanomami (enfermeiros, microscopistas, etc.) e outros profissionais não-indígenas, apenas uma minoria da população tem acesso permanente a esses serviços. A dispersão de pequenas comunidades em um território muito extenso e de
difícil acesso, as restrições logísticas e as deficiências estruturais do sistema de saúde fazem com que
mais de 70% das comunidades sejam insuficientemente visitadas ou completamente desassistidas.

Desde 2005, o Ministério da Saúde iniciou a implementação do Plano de Saúde Yanomami (PSY) com o
objetivo de ampliar a assistência à saúde, sobretudo, às comunidades de difícil acesso e historicamente
desassistidas. Depois de três anos de avanços (2005-2008) o PSY decaiu devido a dificuldades administrativas e burocráticas do Ministério da Saúde, resultando no desgaste e na redução da equipe técnica,
somado a uma diminuição significativa do apoio aéreo prestado pelas Forças Armadas, afetando mais
uma vez a atenção básica das comunidades mais remotas.
A Hutukara Associação Yanomami (HAY) é

uma associação sem fins lucrativos que congrega
todos os povos indígenas da Terra Indígena Yanomami. Foi fundada em 2004, na aldeia Watorikɨ,
região do Demini, e tem como finalidade a defesa
dos direitos dos Yanomami e Ye'kuana. Endereço:
Rua Capitão Bessa 143 Boa Vista Roraima 69306620 Brasil. Telefone: 055- 95-32246767. Email:
hutukara@yahoo.com.br. Site: www.hutukara.org.

Horonami Organización Yanomami (HOY)

Aldeia na região do Toototobi, Amazonas © Victor Englebert/1981
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Brasil

Saúde Comunicação

Aldeia Demini, Amazonas © Marcos Wesley/CCPY/2005

Ricardo, F. e Rolla, A (Orgs.). 2013 . Mineração em Terras Indígenas na Amazônia Brasileira. São Paulo, Instituto Socioambiental.

Ye’kwana, Uwottuja,
Curipaco e Maco

Venezuela

A maioria das escolas yanomami no Brasil surgiu da iniciativa de organizações não-governamentais
e missões religiosas, sendo posteriormente assumidas pelas respectivas secretarias de educação do
Amazonas e Roraima. Igualmente sucedeu-se com a formação de professores yanomami, onde se destaca o Projeto Yarapiari desenvolvido pela CCPY/ISA durante 10 anos e que em 2008 foi apropriado
pela SECD/RR. Atualmente, apesar da Educação ser uma das principais reivindicações dos Yanomami,
a falta de pessoal capacitado e de uma gestão eficiente resulta em escolas sem estrutura adequada e a
paralisação da formação de professores.

Referências:

0,42%

Total de Comunidades indígenas

Brasil

Além disso, deve-se notar que 54,77% do território yanomami no Brasil está coberto por processos
minerários registrados no Departamento Nacional de Produção Mineral por empresas de mineração
públicas e privadas, nacionais e multinacionais (RICARDO & ROLLA, 2013). Enquanto que na Venezuela, apesar da existência de um marco legal que proíbe a mineração no estado Amazonas, a nova política
mineral do Estado, promovida pelo Governo desde 2011, inclui a exploração de minerais ao sul do Orinoco no chamado “Arco Minero del Orinoco”, em convenio com diferentes países e empresas transnacionais, em particular com a empresa chinesa CITIC Group.

96.649,8 Km2

Percentual de área desmatada

Witi pii thëha Urihia a totihi tha? Urihi a uuxihamë thëpë kuowi thëpë pihi kãe komi wawëprario tëhë
Urihi a maprariowi thë kua, ɨhɨ tëhë maxita a wëkërayuuwi thë kuprario, Urihi a rareraremorayuuwi thë
kuprario, Hutukara a pree rareraremuwi thë kuprario. Urihi yama a nõamaɨ pihio makii thë yai kohipë,
Urihi a uuxihamë proropë wãrõhõ rukëpruuwi thëpë kua, ɨhɨ thëpënë kami yanomae yama kɨ mãu upë
xamiamaɨwihi thëpë kua. 1980 Brasil a urihiha proropë yai wãrõhõhe tore mahioma, yanomae yama ki
wãrõhõ hëprarioma, napë a patamuuwi anɨ komi kutarenaha proropë ukëremamakii ai thëpë xee hëprariowi thëpë kua xoa, kuë yaro kami yanomae yama kɨ rããmu xoa. Brasil a Urihiha xë, Venezuela a Urihiha
xë, napëpë Mineração thëãha hiraɨwihi anɨ wamarekɨ urihi përiã wãriãɨhe yatiohe.

Hwei Associação thëri yamapë kiãmaɨ pihio yaro hwei Urihi yama pënɨ utupë thararema.
Witi pii thëha hwei Urihi anë utupë totihi tha? Kami yanomae yama kɨ pɨrɨohe wëowi
yama kɨ yanopënɨ utupë taamuwi pihio yaro.

Não são pequenos, porém, os problemas enfrentados pelos Yanomami para garantir a proteção de sua
terra-floresta. O garimpo ilegal, a invasão de caçadores, pescadores e madeireiros não-indígenas, estimulados pelo avanço da fronteira agroextrativista em ambos os países, trazem inúmeros prejuízos ao
meio ambiente e às comunidades. No auge da corrida do ouro no território brasileiro (nas décadas de
1980 e 1990) o número de garimpeiros na área yanomami foi, então, estimado em 30 a 40.000, cerca
de cinco vezes a população indígena ali residente (MACMILLIAN, 1995). Embora a intensidade dessa
corrida do ouro tenha diminuído muito a partir do começo dos anos 1990, até hoje núcleos de garimpagem continuam encravados no território yanomami, de onde seguem espalhando violência e graves
problemas sanitários e sociais.

Território reconhecido e demarcado

Região próxima à nascente do rio Marauiá, Terra Indígena Yanomami © Edson Sato/2011

Com efeito, somando estas áreas, o território yanomami compreende uma das maiores e mais
importantes áreas contínuas de floresta tropical do mundo, com baixíssimos índices de desmatamento
e degradação florestal, e de reconhecida importância para a conservação e produção da biodiversidade, já que o conhecimento dos Yanomami sobre a sua terra-floresta, urihi, é de uma riqueza
excepcional (ALBERT & MILLIKEN, 2009).

229.232,1 Km2

é uma associação civil sem fins lucrativos fundada
em dezembro de 2011 como objetivo de defender
os interesses legítimos do povo Yanomami da
Venezuela, através da participação e da interculturalidade, com a finalidade de garantir seu modo
de vida, identidade cultural e direitos territoriais.
Endereço: Urb. Alto Parima, Sector El Bosque,
Puerto Ayacucho. Telefone: 058-426-7477533.
Email: organizacionhoronami@gmail.com. Blog:
horonami.blogspot.com. Facebook: Organización
Horonami.

Aldeia Yanomami do Marari e ao fundo a Serra Aramamisi © Edson Sato/2010

O “Grupo de Trabajo Socioambiental de
la Amazonía – Wataniba” é uma organização
sem fins lucrativos formada no estado do Amazonas, da Venezuela, em 2005, com o objetivo de
promover a implementação dos direitos indígenas e ambientais através de políticas públicas
concretas, mediante a articulação com os povos e
organizações indígenas e com as instituições governamentais. Endereço em Caracas: Calle Rafael
Arvelo, Qta. Los Panchos, Colinas de Santa Mónica,
Caracas. Telefone: 058-212-6618722. Endereço
em Puerto Ayacucho: Av. Rómulo Gallegos, Edif.
Don Miche, 1º Piso, Oficina “D”, Puerto Ayacucho,
Estado Amazonas. Telefone: 058-248-5214472.
Email: contacto.wataniba@gmail.com.

O Instituto Socioambiental (ISA) é uma
organização da Sociedade Civil de Interesse
Público (Oscip), fundada em 22 de Abril de 1994,
por pessoas com formação e experiência marcantes na luta por direitos sociais e ambientais.
Tem como objetivo defender bens e direitos
coletivos e difusos, relativos ao meio ambiente, ao
patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos
povos. O ISA produz estudos e pesquisas, implanta
projetos e programas que promovam a sustentabilidade socioambiental, valorizando a diversidade
cultural e biológica do país. Endereço em São
Paulo: Av. Higienópolis, 901, SL 30. São Paulo- SP.
CEP: 01238-001. Telefone: 055- 11 3515-8900.
Endereço em Boa Vista: Rua Presidente Costa e
Silva, 116. Boa Vista-RR. CEP: 69306-670. Telefone: 055- 95-32247068. Email: isa@socioambiental.org/isabv@socioambiental.org. Site: www.
socioambiental.org.
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