
Boa Vista, 21 de outubro de 2006. 

Documento sobre o livro que desrespeita os Yanomami 

O livro “Curso de Direito Constitucional”, no capítulo XLII “Os Silvícolas” (Editora 
Forense), escrito por Paulo Napoleão Nogueira da Silva, contém um trecho que denigre 
a imagem dos Yanomami.  

O nome verdadeiro da nossa terra é Terra Indígena Yanomami e não República 
Socialista Ianomami. Na Constituição Federal do Brasil, no artigo 231, garante o nosso 
direito a terra. Nós Yanomami estudamos a lei, por isso nós sabemos disso.  

As Organizações Não-Governamentais nos ajudaram. O Governo quase não nos 
ajudou. As Organizações Não-Governamentais não retiram minérios da nossa terra, 
apenas os garimpeiros. A nossa terra já está homologada e registrada mas os 
garimpeiros continuam entrando. 

Na nossa terra, não tem Presidente. Na Terra Indígena Yanomami, são as lideranças 
tradicionais quem decidem. Nós não pensamos o sistema de poder como os “brancos”.   

Hoje, em 2006, somos 27.000 Yanomami, vivendo na Venezuela e no Brasil. Nós não 
pretendemos nos separar do Brasil. Nós não pretendemos dar a nossa terra para 
outros “brancos”, porque ela é muito importante para nós. Nós nascemos no Brasil, 
por isso somos brasileiros. Nós não temos alianças com os Estados Unidos e a União 
Européia. Foi isso que Paulo Napoleão Nogueira da Silva disse no livro dele.  

Ele é jurista mas será que não conhece a lei? Ele divulgou o seu livro por todo o Brasil 
e nós ficamos muito revoltados. Se o Paulo Napoleão não revisar o seu livro, nós 
pretendemos processá-lo pelo que ele escreveu. Nós temos direito de fazer isso. O 
Paulo Napoleão não nos respeitou e agora nós Yanomami estamos prestando muita 
atenção.    

Texto em yanomami 

Livro sikihami yanomae yamaki yahatuaiwi thë ã oni 

“Curso de Direito Constitucional”, capítulo XLII “Os Silvícolas” (Editora Forense) sikiha 
thë ã hoximi mahi kua.  Hapënaha wãaha kua Paulo Napoleão Nogueira da Silva ani ihi 
thë oni hoximi oniprarema. Kami yamakiãha urihipë Terra Indígena Yanomami wãaha 
yai kua. República Socialista Ianomami wãaha kuaimi. Constituição Federal do Brasil 
sikiha, artigo 231 aha, kami yanomae  yamaki urihipë noamipuwi thë ã oni kua. Lei thë 
ãhami kami yanomae yamaki estutamoma yaro yama thë ã tai.  

Organização Não-Governamental thëri pëni kami yanomae wamareki pairi praremahe. 
Governo yami ani wamareki mori pairipranimi. Organização Não-Governamental pëni 
maamaxi pëxi prërëhëowi mapë toanimihe, proro pëni mapë xiro toai xoahe. Kami 
yamaki urihipë homologada e registrada kua hikia makure proro pë rukëi xoa.  

Kami yanomae yamaki urihipë hami presidente a yai kuaimi. Terra Indígena Yanomami 
aha yanomae pata thë pë xiro yai nosiamu tamu. Patamotima thëha  napëpë pihi ka 
kuu winaha yanomae yamaki pihi kuimi.  



Hwei 2006 thë kuo tëhë, 27.000 yanomae yamaki kua, Brasil a urihixë, Venezuela a 
urihixë, inaha kure urihiki pëha yanomae yamaki piria. Brasil urihiha kami yanomae 
yamaki prahai pihioimi. Ai napëpë hami kami yamaki urihipë hipimu pihioimi, urihi a 
yai totihi yaro. Brasil urihiha kami yanomae yamaki rarorayoma yaro, Brasileiro yamaki 
yai. Estados Unidos e União Européia ani wamareki rimianimi. Inaha Paulo Napoleão 
Nogueira da Silva a kuma. 

Direito thëri a makii lei thë ã taimi hatho ? Brasil a urihi hami livro siki wëyëa piyëkëa 
potayoma yaro, kami yanomae yamaki yai pata mahi hixiorayoma. Paulo Napoleãoni 
livro sikiha thë ã kuowi thë ã totihiprai mao tëhë yamaa processa prai pihio hoximi thë 
noaha. Kami yamaki direito pë kua yaro. Paulo ani wamareki respeita manimi yaro, 
hwei tëhë kami yanomae yamaki mamo yai kohipë xatia. Awei thë ã maprarioma, 
kutaoma. 


