
GLOSSÁRIO 
  

Conferência  

É um fórum que garante a participação social e promove o diálogo e atuação conjunta entre a 

administração pública e a sociedade civil. É um processo participativo onde se busca avaliar, propor 

e acompanhar programas e políticas públicas em diferentes níveis, do local ao nacional. A 

conferência envolvem gestores, usuários, beneficiários e prestadores de serviços de interesse 

público em torno de uma agenda estratégica comum. 

  

Política Indigenista 

É a formas como o governo organiza as ações voltadas para os povos indígenas. O Estado 

Brasileiro tem política específica sobre terra, saúde, educação, mas os povos indígenas estão 

preocupados porque os governantes não respeitam os direitos já garantidos na constituição.  

  

Paradigma 

É algo que serve de modelo, padrão a ser seguido. São as normas orientadoras que determinam 

como um indivíduo ou grupo devem agir. 

  

Estado Brasileiro 

Estado, aqui, significa uma organização criada pelo povo, com muitas leis e instituições. O Estado 

existe para fazer coisas que as pessoas sozinhas não conseguem fazer ou não têm interesse de 

fazer, por exemplo: 

- iluminar as ruas e casas, tarefa das companhias de energia;  

- proteger as pessoas da violência, tarefa da polícia,  

- proteger o meio ambiente e combater a poluição, tarefa do Ministério do Meio Ambiente e do 

Ibama; 

- cuidar da saúde, responsabilidade do Ministério da Saúde e da SESAI; 

- proteger as Terras Indígenas, responsabilidade da Funai e da Polícia Federal; 

- oferecer educação, tarefa do Ministério da Educação e das Secretarias de Educação; 

- proteger as pessoas portadoras de deficiência; entre outras obrigações. 

As obrigações do Estado estão escritas na Constituição. O Estado também é chamado de União, 

porque é a união de todos os municípios (cidades), de todos os estados (Roraima, Acre, Pará 

Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia) e do Distrito Federal (Brasília).  

  

Governo  

Para garantir os direitos dos cidadãos, o Estado precisa de uma estrutura para funcionar. Essa 

estrutura é chamada de governo. Por exemplo, para garantir o direito das pessoas à educação, o 

Estado precisa construir escolas, comprar material escolar, comprar merenda escolar, contratar 

professores e, por isso, precisa de governo. É o governo que constrói escolas, postos de saúde, 

delegacias, o governo asfalta as ruas, demarca as Terras Indígenas, etc. O governo são as pessoas 

que trabalham para o Estado. 

  

Lei e Constituição 

As leis são regras escritas que dizem quais são os nossos direitos e os nossos deveres como 

cidadão. Todos os países têm suas leis próprias, diferentes, de acordo com a história e os costumes 

de seu povo. As leis mais importantes estão reunidas num documento chamado Constituição. A 

Constituição brasileira define nossos direitos e garantias fundamentais perante o Estado e a 

sociedade. A Constituição trata, por exemplo, do direito à educação, do direito à saúde, dos direitos 

indígenas, da proteção ao meio ambiente, da mineração. Outro assunto muito importante que tem 

na Constituição é a forma como o Estado brasileiro se organiza.  

 

Constituição Federal e Povos Indígenas  

O Governo do Brasil dizia que os índios iam acabar, iam perder sua cultura e viver igual todos os 

brasileiros nas cidades ou em terras pequenas. Mas isso não aconteceu. Os índios lutaram e 

conquistaram o direito de viver como querem. Conquistaram o direito de ter suas terras protegidas, 

com as florestas, os rios e as caças para se alimentarem. 

Esse direito ficou escrito na maior lei do Brasil que é a Constituição Federal de 1988. Nesse 

documento está escrito como o Brasil deve funcionar, quais são os direitos e os deveres dos 

brasileiros. O artigo 231 da Constituição fala sobre o direito dos índios: 

São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os 

direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, 

proteger e fazer respeitar todos os seus bens.” 
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Conferência Nacional de Política Indigenista 
  

As lideranças de muitos povos indígenas tentaram várias vezes conversar com a 

Presidente Dilma Rousseff, mas não conseguiram. Somente em 2014 a presidente 

convocou os povos indígenas para participarem da 1ª Conferência Nacional de Política 

Indigenista que acontecerá neste ano de 2015.  

  

A 1ª Conferência Nacional de Política Indigenista tem como tema A relação do Estado 

Brasileiro com os Povos Indígenas no Brasil sob o paradigma da Constituição de 

1988. Esta conferência tem os seguintes objetivos:  

(1) avaliar a ação indigenista do Estado brasileiro; 

(2) reafirmar as garantias reconhecidas aos povos indígenas no País; 

(3) propor diretrizes para a construção e a consolidação da política nacional indigenista. 

  

Para que seja garantida a participação de todos os povos indígenas, a 1ª Conferência 

Nacional de Política Indigenista começará pelas etapas locais, ou seja, assembleias que 

serão realizadas nas Comunidades Indígenas. Na Terra Indígena Yanomami acontecerá 

três etapas locais nas seguintes regiões: Missão Catrimani, Awaris e Maturacá.  

  

Depois acontecerá a Etapa Regional, que reunirá os representantes indígenas 

escolhidos nas etapas locais para representar suas Comunidades, Regiões e Etnias. 

Em Roraima a etapa regional acontecerá no Lago do Caracaranã no período de 8 a 11 

de setembro de 2015 e reunirá os povos indígenas de Roraima. Da etapa regional serão 

escolhidos 190 indígenas para participarem da Conferência Nacional que acontecerá 

em Brasília/Distrito Federal no período de 17 a 20 de novembro de 2015. 

  

Nós Yanomami devemos participar dessas conferências, devemos avaliar como o 

Estado brasileiro está se relacionando com o povo Yanomami. Como está a assistência 

a nossa saúde? Como está a educação escolar nas nossas comunidades? O que o 

governo tem feito para proteger a nossa terra? Como o governo está nos apoiando para 

o fortalecimento das nossas línguas e tradições? É sobre estas questões que iremos 

discutir nas etapas locais, regional e Nacional. Para deixar bem claro como nós 

queremos que o governo brasileiro se relacione com os povos indígenas.  
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Komi Urihi theri yãmãkɨ xë napë pata pëxë hêrêãha yamakɨ kõkamuu 

 

Kõmi thë urihi theri wãrõhõ patamotima thëpënɨ napë pata Dilma Rousseff wããhã 

kuowi wãã huamãɨ wapaɨ xi wãripromahe, ma kii wãã huamãɨwihi thë kupronimi. Ɨhɨ 

thë kupronimi ma kii 2014 tëhë hapënãhã napë pata a kurayoma, 2015 tëhë 1ª 

Conferência Nacional de Política Indigenista ya thapraɨ, ɨhɨ tëhë wamakɨ pairiopë a 

kurayoma.  

 

1ª Conferência Nacional de Política Indigenista thëha thëã ôni preowi hapënãhã 

thëã kua. Constituição Federal sikɨha 1988 tëhë pata thëã ôni thaprariiwihi sikɨha 

napë pëxë, yanomae yamakɨxë Brasil thë urihiha yãmãkɨ xaari huuwi, yãmãkɨ xaari 

noãmɨõwi thëã ôni kua.  Hwei Conferêcia thëha hapënãhã kure pei thëpëã yai kua:  

1 - Estado Brasileiro ani winaha thë thaɨ kuaɨ kura indígenas yãmãkɨ ha? 

2 – Estado Brasileiro anɨ papel constituição sɨkɨha thë oni kuowiha xaaari thë thaɨ 

kura indígenas yãmãkɨ ha?  

3 – Estado Brasileiro anɨ wɨnaha indígenas yãmãkɨ noamaɨ kua pë tha? 

 

Hêrêã thëha kõmi urihi theri yãmãkɨ pairiowi thë noamɨõwi yãmã thë peximãɨ, 

Conferência Nacional de Política Indigenista thëha urihiha hãmɨ hêrêã pë 

wãisipëowi yãmãpë hapa thapraɨ parɨo, yanomae yãmãkɨ urihipë hãmɨ hêrêã pata 

yãmãpë pree thaɨ xarirou hatho. Hapënãhã kure yanomae yãmãkɨ urihipë hãmɨ três 

hêrêã pë thapraɨ pihiohe: Missão Catrimani, Awaris, Maturacá.  

 

Waiha kõmi thë urihi hãmɨ hêrêã yãmãpë thaɨ xoaopë, ɨhɨ tëhë hêrêã oxe pë hãmɨ 

ai yanomae patamotima wãmã thëpë yairariiwi hêrêã pata a kupruu tëhë kãmi 

yãmãkɨ noa wëatima pë kupropë.  

 

Poa poaxi praopëha dia 8 a 11 de Setembro de 2015 thë kuo tëhë Lago 

Caracaranã thë urihiha hêrêã a riã kupruu, ɨhã poa poaxi praopë urihi theri yãmãkɨ 

riã kõkãmuu. Etapa regional thëha 190 patamotima thëpë yaipratima thëã kua, ɨhɨ 

tëhë dia 17 a 20 de novembro de 2015 thë kuo tëhë Brasília hãmɨ Conferência 

Nacional hãmɨ thëpë huu xoao. 

 

Hwei hêrêã pë hãmɨ kãmi yanomae yãmãkɨ pairio pihio, Estado brasileiro ãnɨ kãmi 

yanomae wãmãrekɨ thaamapënãhã kure yãmã thë wãrii pihio yaro, Kãmi yãmãkɨ 

têmi pɨrɨowi wɨnãhã thë yai kua kuraa? Kãmi yãmãkɨ urihipë hãmɨ wɨnãhã pihi 

xarirotima thë kua kuraa? Napë pata ãnɨ kãmi wãmãrekɨ urihipë noãmãɨwi thëha 

witipii thë thaprarema tha?  wɨnãhã wãmãrekɨ urihipë noãmɨã tharepë tha? Kãmi 

yãmãkɨã hwaɨ kuopënãhã kure thëxë, kãmi yãmãkɨ pɨrɨo kuopënãhã kure thëha 

napë pata wanɨ wɨnãhã wathë noãmãɨ kuaaɨ kuraa? Ɨnãhã kure thëãha yãmãkɨã 

hwaɨ pihio yaro. 

 Ei thëpë noãhã ɨnãhã yãmãkɨ riã kuuwi thë noãhã hêrêã locais pëxë, regional 

pëxë, nacional axë y+ãmãpë thapraɨ pihio. Yãmã thëã yai waotopramãɨ pihio yaro, 

napë pata brasileiro theri ãnɨ wɨnãhã yanomae theri pei wãmãrekɨ yai thapuu 

kuraa?  

Thë ã noa waxuwi thë ã oni.  
  

Política Indigenista thë ka kii komi thë thaɨ kua 

pënaha thë ã xariraɨwi. Estado Brasileiro thë ha 

saúde thëxë, educação thëxë, urihi a noamaɨwi 

thëxë thë ria thaɨwi th̄e kua makure indígenas yama 

kɨ ha thë totihi mahiimi. Papel Constituição sɨkɨha 

thë riã thaɨwi thë ã kuama kure, xaari thë thaimi.   

  

Paradigma thë ka kii thë totihu taaɨwi thë ã. Wa thë 

totihu taaɨ tëhë xaari wa thë thaɨwi.  

  

Brasil thë Urihi. Estado thëã ka kii kõmi thëpënɨ 

napëpë urihipë xaari huuwi thëã raromakemahe, 

wãrõhõ mãhi pata thëpë kahiãnɨ thëã thakemahe. 

Estado thë ka kii thë ũũxiha yãmi yãmãkɨnɨ ai yãmã 

thëpë thapraɨwi thëã yai kuaimi. Hapënãhã kure 

yãmã thëpë thaɨ puoimi, napëpë urihipëxë, yanopë 

wakaraxi thaɨwi thëxë, wakaraxi waootima thëpë 

totihaɨwi thëxë,  

Ai thëpë xëprayuu mãhio tëhë polícia pënɨ thë xirõ 

thaɨ paxio, urihi a wãriãɨhe tëhë, urihi xamiaɨ tëhë 

thë urihi noãmãɨwihi MMA theri pëxë, Ibama theri 

pëxë thë thaɨ paxiohe,  hwërɨmãtima thë thaɨwihi 

MS axë, SESAI axë thë xariraɨ paxiohe, yanomae 

yamakɨ urihipë noãmãɨwihi FUNAI theri pëxë, 

Polícia Federal theri pëxë thë thaɨ paxiohe. 

Pihi xarirotima thë hɨpɨɨwi MEC theri pëxë, 

Secretaria de Educação theri pëxë thë xariraɨ 

paxiohe 

Estados pë hãmɨ thë riã thamaɨwihi Constitição sikɨ 

ũũxiha pei thëã ôni titia. Estado thë ka kii União 

thëãha pree kua, união thë ka kii kõmi municípios 

pë thapuu yaro, kõmi estados pë pou yarohe. 

Roraima, Acre, Pará, Amazonas, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Bahia e Distrito Federal. Ɨnãhã kure thëpë 

thapuu yaro União thëãha kua. 

 

Kõmi thë urihiha napë a patamuuwi Governo 

thëãha kua, ɨhɨ napë pata anɨ ai thëpë pɨrɨo 

kuaapënãhã kure thëpë noãmãɨ, Estado anɨ kãmã 

thëpë pɨrɨo totihitaowi thë xaari thapuu pihio. Ɨnãhã 

thëpë xaari thaamãɨwi governo thëãha kua. 

Hapënãhã kure thëpë xaari noãmãɨ pihio, pihi 

xarirotima thëpë pihi kãe noãmãɨ pihio, Estado anɨ 

pihi xarirotima thëpë thapramãɨ pihio, pihi xarirotima 

matihipë toamãɨ pihio, hiramatima thëpë topupraɨ 

pihio. ɨnãhã kuë yaro napë pata yama a peximaɨ. Ɨhɨ 

napë pata pënɨ pihi xarirotima thëpë thapraɨhe, 

hwërɨmamotima thëpë thapraɨhe, ai thëpë xëprayuu 

tëhë thëpë riã titiamãɨwihi thëpë thapraɨhe, rõxi- 

rõxipë kohipëmãɨhe, yãnõmãe wamarekɨ urihipë 

hehumãɨhe, ai thëpë pree wãrõhõ thamãɨhe. Kõmi 

estados pë hamɨ napë pata pë ka kiããɨwi governo 

thëpëãha kua.  

  

 

Conferência thë ka kii komi urihi anëhëka 

kutarenaha thë pë kõkamuwi, indígenas pëxë napë 

governo pëxë kõkamuwi. Thë pë kiaɨ kuapënaha 

kure totihi toaɨwihi thë pë kiaɨ totihu xoaotiwi thë ã 

xariraɨwihi. 

 

Lei thëãxë, Constituição thëãxë thë kɨpëã ka kii 

hapënãhã thëã kua. 

Kõmi cidadãos brasileiros theri yamakɨha pei thëã 

ôni rëa, ɨhɨ thëãnɨ kami wamarekɨ noãmɨpuu. Kõmi 

napëpë urihipë hãmɨ Lei pë kupra, ɨhɨ Lei pënɨ yutu 

hamɨ kami yamakɨ pɨrɨo kuopënãhã kure thë xaari 

thamapuu. Pei thëpëã yai ˌôni kohipëowi thëpëã 

titiowi Constituição sikɨãha kua. Ɨhɨ Constituição 

sikɨnɨ kami wamarekɨ yai noãmɨpuu, constituição 

sikɨnɨ hapënãhã kure thëpë noãmɨpuu, pihi 

xarirotima thëxë, temi pɨrɨotima thëxë, kami 

yanomae yamakɨ pɨrɨo kuopënãhã kure thëxë, urihi 

noãmatima thëxë, urihi wãriãtima thëxë. Ɨnãhã kure 

thëpë noãmãɨ,  ma kii ai thëpëã kohipëowi estado 

brasileiro anë thë xaari humaɨ kuaapënãhã kure 

Constituição sikɨha thëã pree kua. 

  

Constituição Federal e Povos Indígenas  

Brasil urihiha napë pata a hapa patamuuwi 

hapënaha a kuma, waiha yanomae thëpë yai 

maprario, kama thëpë patapë kuaapënaha kure 

ethë maprario, ihi ethëha maprarini  kami napë 

yamaki ka kurenaha thëpë kuprario, thëpë urihipë 

pree wãisipëprario. Inaha  napë pata a kumamakii 

thë yai kupronimi. Kami yamakini urihi yama a xirõ 

kohipë noãmirema, kami yamaki pirio kuo 

pihiopënaha kure yama thë xirõ noãmirema,  kami 

yamakini  yama thëpë  riã temi thapuuwi  yama  

thëpë  xirõ noãmirema, pata upëxë, yaro pëxë 

yamaki riã temi iai yaro. 

Constituição Federal de 1988 sikiha kami yanomae  

yamaki kuaai xoaotipënaha kure thëã ôni 

kuprarioma  LEI Brasil pata  aha noãmatima thëã 

kua. Hwei ôni- ôni pata a ka kii Brasil urihi  a riã 

totihou kuaapënaha kure  thëã ôni nõa waxua, napë 

Brasileiros theri pëni  winaha kure  thë hupaiwihi  

thëã ôni titia kuraa?   Constituição sikiha artigo  231 

thëha  kami yanomae yamaki thaamayopënaha 

kure thë  nõa waxuuwi  thëã ôni pree titia. 

Ihi  pata thëã ônini, kami yamaki   patapë pirio 

kuopënaha kure thëxë, yamaki  akãã hwai 

kuopënaha  kure thëxë, yamaki xapurimuu 

kuopënaha kure thëxë, yutu hami pata yama ethë 

uëmãi kuo xoaopënaha kure thëxë LEI pata ani  

thëni  pree ihipëpuu.Kami yamakini  yamathë  totihi 

pou kuopënaha kure  thëha yanomae yamakini urihi 

yama a thërimipuuwi  thëã pree titia, napë pata 

pëha  urihi yama  a hehuamãi pihiowi thëã pree 

kua,  kami yamak+n+  ai yama thëpë thapuuwi  

yama thëpë pihikãe kõmi noãmãiwi  thëã titia. 
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