
Boa Vista, 21 de Outubro de 2006 

Nós yanomami reunidos na 2ª Assembléia da Hutukara Associação Yanomami 
discutimos sobre a questão da Educação. E por que conversamos sobre isso? É 
porque queremos defendes nossa terra, queremos preservar a tradição de nossos 
antepassados, queremos divulgar nossa cultura tradicional, queremos proteger 
nossa língua materna yanomami, não queremos que nossa língua yanomami 
desapareça quando novamente os invasores chegarem em nossa terra, foi 
pensando em discutir essas questões que nós yanomami de várias regiões nos 
reunimos na 2ª Assembléia da Hutukara Associação Yanomami (HAY). 

Em nossa Terra Indígena Yanomami existem 72 escolas nas seguintes regiões: 
Awaris, Palimiu, Xitei, Papiu, Kayanau, Alto Mucajai, Baixo Mucajai, Alto Catrimani1, 
Missão Catrimani, Demini, Toototopi, Palawau, Novo Demini, Aracá, Maturacá, 
essas são as regiões onde há escolas. Entretanto, em outras regiões havia escolas 
mas elas foram paralisadas. E por que paralisadas?  Elas foram paralisadas pela 
seguinte razão: não tinha papel, lápis, cadernos, borracha, caneta, cartolina, giz, 
lousa, pasta, hidrocor, lápis-de-cor e tesoura. Quando há material escolar, 
podemos estudar regularmente, mas se há material, como é que podemos estudar? 

Em nossas comunidades, há um total de 143 professores e 1200 alunos, esse é o 
número mas na verdade existem mais de 1200 alunos porque há ainda outros (não 
contados). Os professores ensinam língua materna, história de nossos 
antepassados, Matemática, Geografia, Ciências, Português, sobre esses assuntos 
nós estudamos em nossas escolas e, assim, depois de conversarmos sobre o 
assunto na 2ª Assembléia da Hay, escrevemos este documento a vocês autoridades 
para apresentar nossas demandas: 

1) envio de material escolar; 
2) apoio à formação dos professores yanomami; 
3) apoio aos parceiros não-indígenas. 

É disso que estamos precisando, quando vocês autoridades souberem de nossas 
demandas, que vocês nos apóiem corretamente. Vocês não devem pensar que os 
yanomami vão perder sua cultura com escola, não é isso, nós não queremos 
apenas que nossas crianças cresçam sem educação escolar. Por isso, escutem o 
que estamos dizendo e nos apóie realmente, porque todos yanomami que ainda 
não têm escola também querem estudar. Assim, nós da Hutukara queremos 
conversar com vocês autoridades sobre essa questão da Educação para resolver os 
problemas. 

Era apenas isso que queríamos dizer a vocês. 

Texto em yanomami 

2º Assembléia da Hutukara Associação Yanomami aha komi yanomami yamaki 
kokãmu tëhë Educação thëãha yamaki noa thayoma, utipi thëha yamaki noa 
thayoma tha? Kami yanomami  yamaki urihipë noa mamu pihio yaro, yamakini 
patapë kuapënaha yama thëã noa  mai pihio yaro, yutuha yamaki kuaiwi yama thë 
wawë mai pihio yaro yamaki kahiã noa mamu pihio yaro waiha urihi wãriãtima pëni 
yamaki napë kãe kopi he tëhë yamaki kahiã mapramamu pihioimi yaro, inaha kami 
yanomami yamaki pihi kuu yaro hei 2º Assembléia da HAY aha yanomami yamaki 
komi noa thayoma.  

Kami yanomami yamaki urihipë hami 72 escola pë kua hei thë pë piriowi hami:  
Awaris, Palimiu, Xitei, Papiu, Kayanau, Alto Mucajai, Baixo Mucajai, Alto Catrimani1, 



Missão Catrimani, Demini, Toototopi, Palawau, Novo Demini, Aracá, Maturacá  
inaha onimatima yanopë  kua. Ihi makii ai yamaki urihipë hami Escola pë 
kuomamakii  pësi  waiprarioma. witipi thëha Escola pësi waiprario tha? papel 
sipëxë, lapis pëxë, caderno pëxë thëpë maoma yaro escola asi waiprarioma. 
Onimamotima thëpë kuo tëhë yamaki hiramayu xoao, ihi thëpë mao tëhë utinaha 
yamaki hiramayu kuapë tha? 

Hei yanomami yamaki yano pë hami 143 hiramatima yamaki kua, 1200  onimatima 
thëpë kua, ihi thëpë kua makure 1200 ahe torehami ai thëpë kuai xoa tihuru. 
Hiramatima yamakini yama thëpë hiramai hetuo xoa tihuru yanomami thëãha, kami 
yamakini pata pë kuapënaha thëãha, Matemática thëãha, Geografia thëãha, 
Ciências thëãha, Português thëãha, inaha yamaki hiramayu kuai xoa pihioti yaro 2º 
Assembléia da HAY aha yamaki noa ha thayorini kaho Autoridade wamaki hami 
hwei oni yama a  ximirema, kuë yaro kami yamakini hapënaha yama thëpë peximai 
kuoma. 

1) Yamaki onimamu wi thëpë 
2) Hiramatima thëpë pihi moyamiã kohipë pruwi thëxo 
3) Pairimatima napëpë xo 

Inaha kure kami yanomami yamakini yama thëpë nakama yaro kaho Autoridade 
wamakini kami yanomami yamaki nakamu tëhë xaari yamaki pairiprapë.  

Yanomami thëpë napë pru pihio yaro hwei thëpë nakamu hãtho, inaha wamaki pihi 
kuumakii yamaki uhurupë pihi mohoti patama mu pihioimi yaro wama thëã xaari ha 
hiri rini yamaki yai xaari pairi prapë, komi kuatarenaha ai yamaki onimamu pihio 
xoa yaro. Kuë yaro Hutukara yamakixo, kaho autoridade wamakixo hwei escola 
thëãha yamaki    noa ha thayorini  yamathëã xarirapë,  

Awei thëã kutaoma maprarioma. 


