
Boa Vista, 22 de outubro de 2006. 

Documento sobre a devolução do sangue 

Há muito tempo, na nossa terra, alguns pesquisadores não-índios pegaram o 
sangue dos antigos. Os anciões Yanomami não sabiam falar a língua deles e por 
isso não se recusaram. “Por que eles estão pegando nosso sangue?”, os Yanomami 
pensaram nisso mas não entendiam a língua dos “brancos”. Depois que eles 
pegaram o nosso sangue, levaram para outro país. De acordo com nossa cultura 
Yanomami, nenhuma parte dos nossos corpos pode permanecer.  

O nosso sangue estava escondido nos Estados Unidos mas quando essa notícia 
chegou, nós Yanomami ficamos informados. Antes, nós não entendíamos a língua 
dos “brancos” mas hoje nós sabemos. Nós conhecemos a maneira como os 
“brancos” pensam.   

O sangue que estava no Brasil, na Universidade do Pará, já foi devolvido. No 
entanto, ainda existem muitas outras amostras de sangue nos Estados Unidos. Nós 
já solicitamos esse sangue mas eles não nos responderam. Por isso, hoje a 
Hutukara Associação Yanomami (HAY) de Roraima e Amazonase a Associação 
Yanomami do Rio Cauaburis e Afluentes (AYRCA) do Amazonas representantes do 
Povo Yanomami do Amazonas e Roraima, exigem a devolução das amostras de 
sangue.  

Agora vocês devem escutar o que estamos dizendo e nos devolver as amostras de 
sangue. Durante a 2ª Assembléia Geral da Hutukara Associação Yanomami, 
realizada durante o mês de outubro, essa decisão foi tomada por todas as 
lideranças presentes, representantes das seguintes regiões: Demini, Toototopi, 
Parawau, Homoxi, Papiu, Kayanau, Catrimani I, Auaris, Missão Catrimani, Baixo 
Mucajaí, Alto Mucajaí, Surucucu, Hakoma, Uxiu, Uraricoera, Ericó, Palimiu, Baixo 
Catrimani, Saúba, Xitei, Novo Demini, Xiroxiropi, Parafuri, Waputha, Arathau, 
Hawarihi Xapopë, Haxiu, Pora pata, Ajarani, Ajuricaba, Aracá e Maturacá. 

Texto em yanomami 

Yanomae wamareki iyë iyë pë kõamaiwi thë ã oni 

Yutu hamë kami yanomae yama ki urihi pëhamë napë hëtëmotima pëni pata thëpë 
iyë toamahe. Yanomae yama ki patani napë thë ã tanimi yarohe, kuë yaro thë 
pikianimihe. “Witi pii thëha iyë iyë pë toai sihe?”, thëpë pihi kuma makii napë thë ã 
hiripranimihe. Ihi tëhë, thëpë iyë ha toamaheni ai thë urihi hamë thëpë iyë 
tëruhurumahe. Kami yanomae yama ki kuo pënaha ai yanomae yama ki hëprariowi 
yama kihamë thë yai totihi proimi. 

Estados Unidos hamë iyë iyëpë hõyao mama kii thë ãha praukuruni kami yanomae 
yama kiha thë ã kõkiõma. Thë ãha warokioni kami yanomae yama ki pihi 
homoprarioma. Hapao tëhë napë yama thë ã pou mao makii hwei tëhë napë yama 
thë ã tai. Napë pë pihi kupë naha hwei tëhë yama thë tai.  

Brasil Urihi hamë ai yama ki iyë iyë pë kuowi yama ki iyëpë kõmakemahe. Ihi yama 
ki iyë kuowi Universidade Federal do Pará ha yama ki iyë kõremahe. Ihi makii 
Estados Unidos hamë ai iyë iyëpë warõhõ kua xoa taya. Ihi iyë iyë  yama pë nakai 
hikioma makii wamarekiã huanimihe. Kuë yaro, hwei tëhë Hutukara Associação 
Yanomami ani komi yanomae yama ki komi pouwini iyë iyë pë kohi pë nakai. 
Associação Yanomami do Rio Cauaburis e Afluentes (AYRCA) ani iyë iyë pë kãe pree 
kohi pë nakai. 



Kuë yaro hwei tëhë wama thë ãha yaiha hiirini wamareki iyë iyë pë yai koma pii. 2ª 
Assembléia Geral da Hutukara Associação Yanomami, outubro poripa a kuo tëhë 
komi pata yama kiha kõkaprarini inaha yama ki kuma. Hapë naha yamaki urihi pë 
kureha yamaki kuoma: Demini, Toototopi, Parawau, Homoxi, Papiu, Kayanau, 
Catrimani I, Auaris, Missão Catrimani, Baixo Mucajaí, Alto Mucajaí, Surucucu, 
Hakoma, Uxiu, Uraricoera, Ericó, Palimiu, Baixo Catrimani, Saúba, Xitei, Novo 
Demini, Xiroxiropi, Parafuri, Waputha, Arathau, Hawarihi Xapopë, Haxiu, Pora pata, 
Ajarani, Ajuricaba, Aracá e Maturacá. Thë ã maprarioma. 


