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DÁRIO KOPENAWA, LÍDER INDÍGENA YANOMAMI

“Meus antepassados morreram pelo mesmo que eu tô
enfrentando: o garimpo ilegal e a epidemia”
O líder indígena Dário Kopenawa pede ação urgente do Governo e da Justiça
para retirar garimpeiros ilegais do território Yanomami, em Roraima,
enquanto a covid-19 avança pelas aldeias

Dário Kopenawa, liderança do povo Yanomami.  ANDRÉ VILLAS-BÔAS / ISA
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BEATRIZ JUCÁ

São Paulo - 14 JUL 2020 - 18:33 BRT

Mães Yanomami

imploram pelos

corpos de seus

bebês

Covid-19 se

espalha entre

indígenas

brasileiros e já

ameaça povos

isolados

Davi Kopenawa:

“Os garimpeiros,

sem dúvida, vão

matar os índios

isolados na área

Yanomani”

O líder indígena Dário Kopenawa, de 36 anos, cresceu vendo homens brancos avançarem

pelo território Yanomami, no norte do Brasil, para arrancar ouro e construir estrada. Cavavam

para retirar pedras preciosas das profundezas da terra e acabaram libertando as xawara ―
doenças enterradas ali pelo criador Omama, segundo a cultura desse povo. Há décadas, os

Yanomami ―um dos povos indígenas mais isolados do país― lutam para sobreviver às

epidemias levadas por não indígenas a seu território. Foi assim quando o sarampo chegou,

durante a construção da rodovia Perimetral Norte (BR-210) pela ditadura militar, e deixou um

lastro de morte, com dezenas de comunidades dizimadas. E tem sido assim com a recente

epidemia do novo coronavírus, que veio justo num momento em que o garimpo ilegal na

região voltou a crescer. Segundo dados do Governo, pelo menos 167 indígenas Yanomami já

foram confirmados com a doença. “Os Yanomami estão sendo infectados pelos garimpeiros.

As pessoas estão adoecendo. A gente está muito preocupado e muito triste. Onde tem

garimpo tem sintomas de covid-19″, conta ele.

Dário também cresceu vendo o pai, Davi Kopenawa, andar por vários países

para reclamar os direitos do seu povo: de proteger a floresta e de

sobreviver. E aos poucos vem assumindo simbolicamente um espaço antes

ocupado pelo pai. Agora mesmo, Dário está em luta. Distante da aldeia,

monitora o xawara do coronavírus que se espalha ali de fora, enquanto tenta

proteger seu povo do histórico problema do garimpo ilegal, que segundo ele

vem crescendo durante a pandemia e propagando a doença nas aldeias. No

início do mês, criou a campanha “Fora Garimpo, Fora Covid!” nas redes

sociais. Sua voz tem ecoado tanto no Brasil quanto no exterior. Está tão

ocupado com reuniões que demorou dias para que o EL PAÍS conseguisse

agendar esta entrevista. No início do mês, a Justiça acatou um pedido do

Ministério Público e determinou que o Governo retire os garimpeiros da

área em até 15 dias.

A repercussão das denúncias de Dário elevou a pressão para que o vice-

presidente Hamilton Mourão o recebesse em Brasília no início do mês.

Durante 20 minutos, ele tentou resumir o problema histórico de seu povo e

saiu com uma promessa de que algo seria feito para expulsar os garimpeiros. “Eu tô lutando

pelo direito de viver em paz, sem perturbação. Pelo direito de morar, tomar água limpa, pela

vida do povo Yanomami”, explica ele em entrevista ao EL PAÍS ocorrida após o encontro com

o vice-presidente.
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Pergunta. Nos últimos meses, você tem ficado muito em evidência ao fazer denúncias e

tentar fazer valer os direitos do povo Yanomami. O que te fez abraçar essa luta e intensificá-la

neste momento?

Resposta. Em 1970, chegaram invasores na terra Yanomami, que mataram muita gente.

Aquele projeto perimetral Norte da ditadura militar trouxe a primeira epidemia, que se chama

sarampo. Matou meus bisavôs, minhas bisavós. Depois, na década de 1980, 40.000

garimpeiros invadiram novamente e mataram 22% dos yanomami pelo garimpo ilegal, pela

epidemia, por assassinato. Muitos parentes meus morreram. Foi a época em que nasci e

cresci. Então eu estudei pra falar uma língua que não é minha e pra poder me defender e

defender meu povo. Meu pai lutou sozinho muito tempo, andou o mundo inteiro reclamando

que o Governo brasileiro não atendia nossos direitos. Lutou tanto que conseguiu demarcar a

terra, tirar garimpeiros. Eu tenho muito orgulho. Estou substituindo porque meu pai já lutou

muito e está cansado. Eu tô lutando porque meu povo morre há muitos anos por causa de

problema de garimpo ilegal e epidemia.

P. Como a covid-19 tem impactado o povo yanomami? O que as aldeias estão fazendo para se

proteger?

R. Neste momento, os yanomami estão em isolamento social nas aldeias. Alguns foram pro

mato se esconder. Mas isso é natural pra nós. Nossa cultura funciona assim. Quando outras

doenças chegam, nossos parentes fogem pro mato. Estão esperando passar esse

coronavírus no ar. Não podem visitar parentes nem sair do seu território. Não podem se

aproximar muito dos profissionais de saúde que trabalham na nossa comunidade. Isso a

gente está monitorando pela Associação Yanomami [Dário é vice-presidente da instituição

desde 2004]. Continua o avanço nessa doença nas aldeias. Cinco parentes morreram por

conta desse coronavírus, outros foram vitimados e há casos suspeitos. Temos levado isso

para as denúncias, porque a covid-19 está nas nossas aldeias. A gente está monitorando

também os avanços do garimpo ilegal, que está levando o coronavírus para as nossas

comunidades. A gente está muito preocupado e muito triste. Onde tem garimpo tem

sintomas de coronavírus.

P. O sistema de saúde indígena está preparado para atender os Yanomami durante a

pandemia?

R. O sistema de saúde público está precário. Eu nunca vi aqui saúde de qualidade, sem

morrer as pessoas. Pro território Yanomami temos o mesmo modelo de saúde das outras

terras indígenas. No Brasil, temos 34 distritos sanitários para cuidar dos indígenas. Nós

BRASIL ASSINE FAÇA LOGIN

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVsYKz1LTqAhWJF7kGHS9LBlsQFjADegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fbrasil.elpais.com%2Fbrasil%2F2019%2F03%2F28%2Fpolitica%2F1553792946_568502.html&usg=AOvVaw221v1LpXp3VxcZgZxnkWJc
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-13/com-77-mortes-povos-de-34-etnias-indigenas-ja-foram-atingidos-pelo-coronavirus-no-brasil.html
https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-06-14/a-morte-do-futuro-covid-19-entre-os-povos-originarios.html
https://brasil.elpais.com/planeta_futuro/2020-04-14/o-coronavirus-pisa-nos-calcanhares-dos-povos-originarios.html
https://brasil.elpais.com/especiais/2015/saude-indigena/
https://brasil.elpais.com/
https://brasil.elpais.com/
https://brasil.elpais.com/seccion/brasil/
https://suscripciones.elpais.com/?prm=suscrip_cabecera_ep.com
https://brasil.elpais.com/subscriptions/#/sign-in?prod=REG&o=CABEP&backURL=https%3A%2F%2Fbrasil.elpais.com%2Fbrasil%2F2020-07-14%2Fmeus-antepassados-morreram-pelo-mesmo-que-eu-to-enfrentando-o-garimpo-ilegal-e-a-epidemia.html


06/08/2020 Dário Kopenawa: “Meus antepassados morreram pelo mesmo que eu tô enfrentando: o garimpo ilegal e a epidemia” | Atualidade | …

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-07-14/meus-antepassados-morreram-pelo-mesmo-que-eu-to-enfrentando-o-garimpo-ilegal-e-a-epidemia.html 4/9

lutamos para melhorar. Sonhamos com isso, mas até agora a gente não conseguiu melhorar

o sistema específico Yanomami. Isso não aconteceu. Nossos postos de saúde não têm

estrutura boa nem equipamentos suficientes. É pouco o que chega lá. E nas comunidades

mais isoladas no mato, longe dos pelotões onde o Exército fica, as estruturas são muito ruins.

Isso é uma preocupação muito grande. Os Yanomami sempre reclamam disso, do problema

da assistência na nossa comunidade que está piorando. Sempre tivemos o problema da

malária, da gripe, da diarreia. Agora, pior com essa doença que se chama coronavírus que

chegou. Com essas estruturas ruins, como vai ser o combate a isso daí? Estamos muito

preocupados. Os profissionais estão lá, mas não têm estrutura suficiente pra eles

trabalharem. Os medicamentos não chegam o suficiente. Não tem isso. Os profissionais

estão sempre pedindo remédios extra porque tem muita malária e muita gripe. Com o

coronavírus, a gente está com medo disso piorar. Na terra Yanomami não tem hospitais.

Quando o Yanomami está passando mal, se tiver um acidente grave ou uma doença como

uma pneumonia grave ou picada de cobra, precisa ir pra Boa Vista. Aí tem que ser removido

de avião.

P. Com esse sistema de saúde frágil e o receio de que o garimpo aumente a contaminação do

coronavírus entre seu povo, você conseguiu uma reunião com o vice-presidente Mourão. O

que você levou pra ele?

R. A gente conseguiu uma audiência. Estamos falando repetidamente, denunciando o

garimpo ilegal há muito tempo. Várias lideranças yanomami se reuniram e decidiram que não

querem mais a presença dos garimpeiros ilegais na terra. Isso a gente decidiu. E depois a

gente organizou a campanha “Fora Garimpo, Fora Covid!” pra mostrar ao Governo e ao

mundo inteiro, para eles reconhecerem os problemas que enfrentamos há anos no nosso

território. Isso teve uma repercussão muito grande. Significa que não tem resultado de ação

do Governo brasileiro para nos proteger. O Governo Federal tem um papel muito importante

para proteger os povos indígenas. Levamos a denúncia a vários órgãos públicos, mas acabou.

Com quem mais podemos falar agora? Quem vai nos ouvir?

Conseguimos, através da nossa parlamentar indígena Joenia Wapichana, a audiência com o

vice-presidente. O general Mourão recebeu essa denúncia. Eu fui como porta-voz do povo

yanomami, e ele recebeu me com o respeito de uma autoridade. Abriu a porta pra ouvir a voz

do povo yanomami. Primeiro ponto que eu falei foi sobre o garimpo ilegal, que está

aumentando no nosso território durante a pandemia. Precisamos retirar o mais rápido

possível os garimpeiros. Estamos denunciando há muito tempo. As lideranças sempre estão

correndo risco, ameaçadas de morte. Nossos rios estão todos contaminados. Não temos

como tomar água limpa. Fui contar o que está acontecendo. Falei também dos nossos

parentes que foram assassinados por garimpeiros ilegais num local onde eles moram Não
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parentes que foram assassinados por garimpeiros ilegais, num local onde eles moram. Não

queremos mais isso se repetindo. Em 1993, tivemos o Massacre de Haximu [em que 16

indígenas yanomami foram mortos por garimpeiros]. Não queremos mais repetir, mas voltou

a acontecer [no início de junho, dois indígenas foram assassinados em um ataque por

garimpeiros]. E o terceiro ponto foi sobre o coronavírus, que chegou nas nossas aldeias,

matou cinco yanomami. Essa doença foi trazida pelos garimpeiros. Não queremos essa

doença que mata as pessoas. O Governo tem que reconhecer o que está acontecendo.

P. O Governo se comprometeu em fazer algo para solucionar esse problema?

R. O vice-presidente Mourão diz que reconhece que tem problemas e prometeu que vai fazer

algo para retirar os garimpeiros. Garantiu que vai fortalecer e melhorar a estrutura de

proteção e vigilância que é feita pela Funai. Ele prometeu que ia resolver esse problema. Mas

ele falou: “Olha, eu sou cidadão brasileiro, tenho essa responsabilidade. Se eu não resolver,

vocês têm o direito de me cobrar”. Ele não falou como acontecerá, mas prometeu que faria

algo. Eu entreguei pra ele nossos mapas com a indicação dos garimpos.

P. Quantos garimpeiros ilegais vocês estimam que existam hoje no território?

R. A gente monitora essa matemática pelas balsas. Denunciamos mais de 20.000

garimpeiros, contando que uma balsa tem cerca de 10 pessoas trabalhando. Eles chegam de

balsa e de avião. E temos visto um aumento do avanço deles pelo nosso território, o tempo

todo entrando e saindo com aviões, helicópteros, tudo. O vice-presidente respondeu que não

tem mais de 20.000 garimpeiros. Falou que, pelo que conhece, tem 3.500 garimpeiros

ilegais.

P. Nos últimos dias, a Polícia Federal prendeu um suspeito de operar vôos para o garimpo

ilegal no território yanomami, e ele já havia sido condenado por genocídio. O que você acha

que esse episódio, com uma pessoa que supostamente pratica o mesmo crime há tantos

anos, mostra sobre o problema histórico do garimpo ilegal para os yanomami?

R. Para nós, parece que no Brasil não existe a lei brasileira. A terra é da União, e é proibido

entrar qualquer pessoa no território que está homologado [como Terra Indígena]. Então isso

é uma dúvida. Nós temos legislação, Justiça, tudo. E as pessoas entram ilegalmente para

extrair ouro. Então esta é a pergunta que eu faço para a sociedade brasileira e pros órgãos

públicos. O nosso território está sendo estragado, sofrendo danos ambientais. A lei brasileira

fala que não pode degradar nem destruir o território demarcado e reservado. Que quem está

no garimpo ilegal deveria ser preso. Onde está essa Justiça? O cara depois sai livremente

andando e bancando logística pro garimpo ilegal. Pra nós, yanomami, a Justiça não está
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sendo cumprida. Se não retirar os garimpeiros e impedir que eles voltem, o crime continua

acontecendo. A gente está falando com as autoridades, entregando papéis, demonstrando o

que está acontecendo, e as pessoas continuam ali atrás do ouro. Os nossos parentes estão

morrendo por isso. Então, onde está o nosso direito yanomami? A nossa parte, nós fazemos.

Agora as autoridades e a Justiça têm que agir ou o garimpo ilegal não vai acabar.

P. No meio de uma pandemia grave como esta e com esse problema histórico do garimpo

ilegal no território yanomami, quais as ações que seriam necessárias pelo Governo? O que é

mais urgente neste momento?

R. Atender à nossa campanha “Fora covid e fora garimpo”. Primeiro, retirar todos os

garimpeiros ilegais da Terra Indígena Yanomami. Tem que fazer isso pra eliminar o que está

espalhando coronavírus nas nossas aldeias pra diminuir a epidemia. O povo Yanomami

precisa urgentemente disso. (...) Vocês, brancos, precisam reconhecer o direito do povo da

floresta. É isso que vocês têm que aprender e entender. Eu não tô negociando o território nem

o ouro da terra, eu tô lutando por direito. Tô lutando pela paz ao povo da floresta. Chega de

genocídio. Agora estamos lutando contra o genocídio do coronavírus, mas houve outros. Eu

não tenho medo de lutar porque meus antepassados já morreram pela mesma coisa que eu

tô enfrentando agora. Que o mundo inteiro saiba pelo que eu estou lutando. Que fique claro

pros brancos: eu tô lutando porque venho dos meus antepassados. Eu respeito o povo da

floresta e respeito o povo da cidade, mas a gente precisa ter os nossos direitos garantidos.

Informações sobre o coronavírus:

- Clique para seguir a cobertura em tempo real, minuto a minuto, da crise da Covid-19;

- O mapa do coronavírus no Brasil e no mundo: assim crescem os casos dia a dia, país por

país;

- O que fazer para se proteger? Perguntas e respostas sobre o coronavírus;

- Guia para viver com uma pessoa infectada pelo coronavírus;

- Clique para assinar a newsletter e seguir a cobertura diária.
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