
Boa Vista, 30 de janeiro de 2023.

Nota de Repúdio da Hutukara Associação Yanomami

sobre a fala do governador Denarium à Folha de São Paulo

É com enorme indignação que lemos a entrevista do governador Antonio Denarium à Folha de São

Paulo publicada no dia de hoje, 30 de janeiro de 2023. Enquanto o povo Yanomami vive uma das

maiores crises de sua história, que vem sendo denunciada nos últimos anos pela Hutukara

Associação Yanomami, o governador Denarium não só nega a realidade, como defende que os

povos indígenas “têm que se aculturar, não podem mais ficar no meio da mata, parecendo bicho”.

Falas desse tom denunciam o grau de discriminação e preconceitos a que o povo Yanomami estão

sujeitos. Nossos modos de vida nos são negados como se fossemos primitivos, incapazes,

inumanos. Longe de limitar-se ao discurso políticos, esse pensamento se refletiu em políticas de

tendência genocida que foram implementadas sistematicamente nos últimos anos para inviabilizar

a manutenção da vida dos Yanomami. Facilitar a entrada de milhares de garimpeiros em nossas

Terras Indígenas e desorganizar a assistência à saúde básica são a consequência direta desta noção

preconceituosa que o governador Denarium compartilha. Este tem sido cúmplice da tragédia,

inclusive ao sancionar leis que, inconstitucionais, tinham a intenção de promover a atividade

garimpeira e fragilizar a fiscalização da atividade em Terras Indígenas em Roraima.

É preciso repudiar com veemência a visão colonizadora sobre os povos indígenas do país que os

reduz a animais, incapazes, ou qualquer subcategoria de sujeitos excluídos de direitos que devam

se submeter aos modos de vida da cidade. Políticas assimilacionistas sobre os povos indígenas não

são compatíveis com um Estado Democrático de Direito. Somos sujeitos plenos de direitos, e

queremos viver bem com a floresta como viviam nossos antigos como garante o Artigo 231 da

Constituição Federal.

O povo Yanomami é um dos mais populosos povos indígenas de recente contato no mundo, e

detentores de grande conhecimento ancestral sobre a floresta onde vivem. É nosso direito viver na

floresta viva segundo nossos costumes, com saúde e vida.


