
  

 

Os povos Indígenas no Brasil continuam lutando! 
Há muito tempo os povos indígenas estão lutando para garantir seus direitos. O direito à terra, o direito à 
saúde e à educação. Durante muitos anos o governo expulsou os índios das suas terras, destruiu as florestas e 
os rios, e espalhou doenças que mataram os povos indígenas no Brasil. Mas nossos parentes nunca desistiram 
de lutar. 
Primeiro, 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.” 
Essa foi uma grande vitória dos povos indígenas. A Constituição ajudou os  Yanomami a conseguir demarcar a 
terra em 1992. Outros povos também conseguiram garantir a suas terras. Isso aconteceu principalmente na 
região da Amazônia.  
Mas em outros lugares do Brasil, os índios ainda sofrem porque não tem sua terra. Os Guarani Kaiová, por 
exemplo, continuam morando na beira de estradas enquanto suas terras tradicionais estão ocupadas pelos 
brancos, sem ter lugar para plantar e caçar. Eles sofrem com a violência dos fazendeiros, mas continuam 
lutando para recuperar as terras dos seus ancestrais.  
Eles estão lutando para que os não-indígenas respeitem a Constituição Federal. As palavras dos brancos 
escritas nas leis são palavras fortes mais alguns políticos deputados e senadores estão  querendo alterar estas 
palavras que estão escritas no artigo 231 da Constituição Federal.  
Esses deputados e senadores são os representantes dos fazendeiros, dos garimpeiros e das mineradoras. Eles 
têm interesse nas terras indígenas. Eles querem tirar as riquezas das terras indígenas. Querem destruir a 
floresta para plantar, criar boi, tirar minérios, construir estradas, barrar os rios para construir hidroelétricas e 
tirar energia.  
Eles estão escrevendo projetos de leis para dizer que os brancos tem o direito para trabalhar na terra dos 
indígenas e também para dificultar as demarcações das terras indígenas. Depois que eles escrevem as leis, eles 
mandam para a Presidente do Brasil. Os principais projetos que eles escreveram são: 
Projeto 227: Essa lei fala que se o governo achar importante, ele poderia construir estradas, fazendas, 
hidroelétricas e mineradoras (fazer mineração) dentro das terras indígenas. 
Projeto 237: Esse projeto fala que os fazendeiros poderão explorar até a metade das terras indígenas. 
Projeto 215: Essa diz que a demarcação das terras indígenas feita pela Funai tem que ser aprovada pelos 
deputados e os senadores. O Congresso Nacional é contra os índios, nunca mais nenhuma TI vai ser demarcada. 
Portaria 303:  Diz que nenhuma terra indígena poderá ser aumentada e retira a autonomia dos povos 
indígenas para fazer a gestão, cuidar  das suas terras. 
Por isso os povos indígenas estão atentos, estão avisando o governo que não vão aceitar perder os direitos que 
já conquistaram na Constituição de 1988. Nós já mandamos esse recado para a Presidente Dilma Russeff, para 
ela não apoiar os fazendeiros nem os garimpeiros que querem acabar com os direitos indígenas. Ela não pode 
aceitar essas leis que os deputados e senadores estão escrevendo! 
Nós Yanomami temos que ficar espertos. Hoje nós temos nosso território, mas os brancos estão de olho! Nós 
também temos que apoiar nossos parentes que ainda não tem suas terras demarcadas! 
Foi por isso que no dia 9 de agosto, representantes de todos os índios de Roraima, se reuniram nas ruas de Boa 
Vista para dizer para os não-indígenas que não iremos aceitar perder nossos direitos!  
Todos os povos indígenas do Brasil estão se organizando para fazer uma grande manifestação em Brasília no 
início do mês de outubro. 
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BRASIL URIHI THERI YANOMAE  YAMAKI URIHIPË NÕAMIO XOA 

 

 

 
 

Indígena lendo a constituição  
Yanomae ani constituição siki taai  

 

Brasíliaha constituição siki thai he tëhë yanomae 
thë pë parioma 

 

Índios em Brasília na constituinte 
Kami yamaki  kuaai xoaotipënaha kure thëha yutuha yamaki  
nõamiõtima. Urihi axë, temi piriotima thëxë, pihi xarirotima 
thëxë, yutuha napë pata ani yanomae kama thëpë urihipëha 
thëpë piria prahamarema, urihi axë, mãu pata upëxë thëpë 
wãriãremahe, ihi pëni  xawara aha praukumari heni  yanomae 
Brasil urihi theri wamareki nõmãmãremahe. Inaha thë kuë 
makii kami yamakini  urihi yama a noãmãi  huraonimi. 
 
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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Protesto dos Povos Indígenas em Boa Vista Roraima 
Yanomae yama kini Roraima thë urihiha nêhê 
ruamamotima yama thë thama 

 

Amazônia thë urihiha Yanomae 
Yamaki pirio kuo pënaha yamaki 
urihipë utupë totoaiwi thë 

Construção de hidroelétrica de Belo Monte  
Pata upë wakaraxi toatima thë thaprai pihiowihi 

 

Povos indígenas ocupando o congresso em Brasília 
Yanomae  thëpë pata thëpë yano pë kãe rukëiwihi 

 

Povos Guarani vivendo na beira da estrada 
Rõxi-rõxi a kasiki hami Guarani theri pë mipraruuwi thë utupë 

 

Projeto 227:  Hwei LEI pata thëã kakii napë pata Governo  ani thëã 
totihiai pihio, yanomae yamaki urihipë hami hapënaha kure  thëpë  
thaiwihi ethëã ôni  titia yaro.Rõxi- rõxi pëxë, urihi wawëamatima 
thëxë,mãu upë wakaraxi toatima thëxë, urihi pëka pata thatima  
thëxë. Inaha kure ethëpëã ôni kohipë titia yaro Governo ani hwei 
Projeto 227 a totihiai pihio.  
Projeto 237: Hwei Projeto wãã hwaiwi hapënaha ethëã ôni kua, urihi  
wawëamatima pëha napë pata ani yanomae wamareki urihipë witia 
harukupramãi pihio, yanomae urihi a kasi wãriãmãi pihio,Inaha LEI 
237 thëã ôni kua. 
Projeto 215: Hwei LEI 215 a  kakii hapënaha thëã ôni  kua. FUNAI 
theri pëha yanomae wareki urihipë  hehuamãi kõõ pihioimihe, FUNAI 
wamakini  ai urihi wama a hehuai kõtããnomãi, +hi thëka kii napë pata 
pëni Deputados pëha, Senadores pëha thë xirõ thamãi pihiotiiwihi  
thëã xirõ  raromaremahe.     
Portaria 303:  Hwei  LEI pata 303 thë kakii hapënaha thëã ôni kua. 
Hapao tëhë napë pata pëni yanomae wamareki urihipë 
hehuakemahe, ihi wamareki urihipë hehuakemamakihi urihi 
wãriãtima pëni wamareki urihipë taai yapaai kõõ pihiohe, wamareki 
urihipë napëkãe kemuu kõõ pihiohe, yanomae wamareki urihipë  
temi patamãi pihioimihe. Portaria 303 thëha  inaha  thëã ôni 
thakemahe. 
Inaha kuë yaro kami yanomae yamaki yai mõyãmiã, yutuha 1988 
tëhë Constituição Federal sikiha kami yamaki pirio kuo xoao 
pihiotipënaha kure yama thëã thakema, kuë yaro  ihi thë noãha  napë 
pata Governo  yama a yëmakamãi xoa, +hi thëha napë pata Dilma 
Rouseff  yama a mõyãmimãiwi  yama ethëã  ximiã hikirema, kama 
eha urihi manitima pëni, mããmaxipë toatima pëni yanomae 
wamareki urihipë mapramãi ka pihiowihi yama ethë pairipramãi 
pihioimi yaro  yama ethëã rëmakema, kuë yaro  napë pata Deputados 
pëxë, Senadores pëxë LEI  tute a ka ônimãrãhi  thë riã totihiapraimi. 
Kami yanomae yamakini yama thë thamãi pihioimi  yaro. 
Ihi hwei LEI tute pë ka kiiha kami yanomae  yamaki yai rãkii, hwei 
tëhë kami yamaki urihipë yai kua, ma kure  yanomae urihi  aha 
napëpë  mamo yai xatia, kuë yaro yamaki yai mõyãmikii. Iharani ai 
urihi theri yanomae thëpë urihipë hehuomaõwiha yamaki pree  pairio 
xoa. 
Inaha thë kuë yaro dia 09 de Agosto thë kuo tëhë kami yanomae 
Roraima urihi theri yamaki waithirimõmã, kami yamaki kuaapënaha 
kure yama thë  mãpramãi pihioimi yaro Boa Vista uuxihami napëpë 
yanopë  hami yamaki waithirimõmã.  
Kõmi yanomae  Brasil urihi theri yamakini noãmiõtima pata yama thë 
riã thaiwi  yama thë kãe pree xarirai, Brasília  hami napë pata 
Deputados pëxë, Senadores pëxë, Presidente axë. Inaha kure thëpë 
yai piriopë hami poripa  Outubro a tute tëhë  yamaki riã waithiri 
kõkãmuu. Inaha thëã kutaoma. 

LEI pata thëã ôniha napë pata pë kãhiã kuowi thëã yai hirimuu kohipë, ihi LEI pata  Constituição Federal 
sikiha artigo 231 thëha  kami yanomae yamaki kahikiã ôni titiowi napë pata Deputados pëni, Senadores 
pëni wamareki kahikiã  ôni prahamãi pihiohe. Hwei napë pata pëka kii urihi hanitima pëha, mããmaxipë 
toatima pëha, urihi pata wãriãtima pëha thëpë patamuu yaro yanomae wamareki kahikiã yai hoyai pihiohe, 
yanomae yamaki urihipë hami kama thãrisipë ethëpë  kiããmãi pihio yarohe, yanomae yamaki urihipë  uuxi 
hami ai  thëpë yai wãrõhõ toai pihio yarohe, urihi aha wãriã heni ai thëpë prauku tiai pihio yarohe, kama 
thëpë yaro pë  raromamuu pihio yarohe, maxita uuxi hami rërëatima thë upë ukai pihio yarohe,  yanomae 
urihi  hami rõxi- rõxi pë thai pihio yarohe, mãu  pata upëha hehumaheni wakaraxi waootima thëpë toai 
pihio yarohe. 
 
Kama napëpëni  yanomae wamareki urihipë riã wayamãiwihi  pata thëã ôni thapraremahe, yanomae 
yamaki urihipë hehua hikia ma kure,  urihi wãriãtima pëni wamareki urihipë riã yapëkaihe, yanomae nëhë 
wãripotima pëni LEI pëha ônipraheni  Brasil urihiha napë a patamuuwi  eha thëpë ôni hipiai  xoaohe. Urihi 
wãriãtima pëni thë riã yai thaiwihi hapënaha kure  Projeto pë  thapraremahe: 
 

Pata thëã ôniha 
hwei thëã titio tëhë 
kami yanomae 
yamaki pihi pata 
topraruuwi thëã  
ôni kua.  1992 thë 
kuo tëhë urihi 
hehumatima thëha 
Constituição sikini 
yanomae wamareki  
pairiprarema,  ai 
urihi theri yanomae 
thëpëni kama ethë 
urihi  pree  nõamiã  
hwëtiremahe. 
Amazônia  thë urihi 
hami +hi thë hapa 
kuprarioma. 

Ma kii Brasil urihi hwëti hami ai urihi theri yanomae 
thëpë urihipë maõwi thëpëni yai ôhôtaai xoa,napëpëni 
Guarani Kaiowá theri pë urihipëha  yapëkëriheni ,rõxi- 
rõxi hami pë  mipraruu  ni  ôhôtaai  xoa, kama thëpë 
hutukanapë thamuuwi  ethëxë, thëpë  rama  huuwi 
ethëxë ethëpë nêhê yai mõhõti, urihi manitima pëni 
thëpë xirõ  waiamatiihe, ma kii kama thëpëni patapë 
piriopëha urihi a raromãi yapaai  kõõ pihio yarohe 
thëpë pree kohipëmuu xoa. Constituição Federal sikiha 
noãmatima thëã titiopëha kama thëpë pree 
kohipëmuu xoa, napëpëha thë riã thamaimi yarohe. 

 


