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Liderança indígena, Dário Kopenawa é ameaçado de morte enquanto luta para manter os yanomami vivos
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Dário Vitório Kopenawa, 38, escondeu-se assustado por entre as pernas do pai e da mãe quando viu o homem branco pela primeira
vez. Ele tinha cinco anos e acreditou que via um fantasma. Mas seu pai, o xamã Davi Kopenawa e um dos maiores propagadores da
cultura indígena no mundo, já conhecia bem os visitantes. Explicou ao filho que eram pessoas com uma língua e características
diferentes. A versão detalhada veio anos mais tarde.
Na tradição yanomami, as doenças foram enterradas no fundo da terra por Omama, criador da humanidade. Em busca de riquezas,
os homens brancos escavaram onde estavam os males e espalharam as doenças entre os povos indígenas. Davi entendeu que era
preciso lutar para preservar o subsolo sobre onde viveram seus antepassados. "Quando você crescer mais, seguirá a minha linha e
a minha luta", disse o pai para o filho.
As doenças enterradas têm um nome: xawara. Hoje, Dário luta contra garimpeiros invasores que persistem em "desenterrar" o
xawara na Terra Indígena Yanomami, em Roraima, e a propagar a Covid-19 entre os povos indígenas. Vice-presidente da
Associação Yanomami desde 2004, Dário encabeça a campanha "Fora Garimpo, Fora Covid!", lançada no início de junho para
coletar assinaturas e pressionar Brasília contra a extração ilegal. Desde o início o ano, ele tem convivido com o aumento das
ameaças de morte, mas isso não o abala. "Para a cultura yanomami, quem é guerreiro e organiza lutas não tem medo de morrer", diz
em entrevista a Ecoa via videochamada.
Imagens de satélite mostram extensas áreas abertas no território yanomami. Acredita-se que 20 mil garimpeiros estejam na região e
transitem com vírus entre Boa Vista e o território. Até agora, quatro yanomamis foram vítimas da Covid-19, entre eles um líder
reverenciado, uma gestante e um adolescente de 15 anos.
Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais e Instituto Socioambiental (ISA) estima que até 40% dos yanomami podem ser
infectados, tornando-os o povo indígena mais vulnerável do país. O Serviço Especial de Saúde Indígena (Sesai) estima 26 mil
indígenas na Terra Indígena Yanomami, onde vivem 8 povos diferentes; alguns isolados.
Dário começou a estudar português em 1995 e, dois anos depois, já era professor bilíngue e propagador da escrita da língua
yanomami. No início dos anos 2000, visitou o Xingu no Mato Grosso, os Makuxi e Wapixana em Roraima e os povos indígenas no
Acre. Viajou para os Estados Unidos e Europa. "Aprendi que não importa se estou com blusa, tênis, óculos, celular. Por dentro,
minha identidade não muda", diz.
Na conversa abaixo, Dário Kopenawa fala sobre identidade, rituais, o perigo real enfrentado pelos indígenas hoje e a relação do
homem branco com a natureza. Ele acredita que, com o fim da pandemia, o mundo não indígena - o mesmo que estimula a busca
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pela xawara — vai compreender que a terra mãe é viva e se vinga.
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Doença do homem branco
Por que na leitura dos yanomami, estamos enfrentando a Covid-19?
Na língua yanomami, as doenças a gente chama de xawara: a gripe, a malária, a diarreia. Covid-19 também é xawara. Na década
de 1970, a doença já tinha chegado às terras yanomami e mais de 20% dos yanomami morreram com o sarampo. O xawara mata as
pessoas. Não é uma situação simples: ficamos em alerta

Por que acontecem as xawaras?
Antes dos europeus invadirem nosso país, vivíamos em muita tranquilidade. Sem doença, sem gripe. Sem coisa que ataca a gente.
Os rios limpos, os animais vivos. Nosso criador Omama enterrou a epidemia e ela se transformou em ouro, diamante, petróleo. O que
está lá embaixo é a xawara, escavada pelo homem branco, o mesmo que destrói a floresta e pegam a doença lá no fundo da terra
mãe. Depois queimam o ouro para fazer riqueza. É assim que a fumaça de xawara sai pela terra. Os xamãs têm conhecimento de
como evitá-las.

 Nós, povos da floresta, yanomami, não criamos doenças. A gente lida com respeito à natureza,
conhecemos o sistema da floresta, como funciona o meio ambiente. Sabemos que não podemos
causar problemas a ela, sabemos da vida yanomami com a mãe terra.
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A gente não tem medo, mas não queremos mais morrer. Somos
nossa população aumentou após diminuir na década
D E E C O A ,sobreviventes,
EM SÃO PAULO
de 70 e 80. As lideranças mais velhas dizem que a doença é muito grave. Mas agora não é só a gente que não quer mais morrer, o
mundo todo está com medo.
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Não tenho medo de pegar, tenho medo de levar a doença ao meu povo e matá-los. Preciso respeitar a hierarquia da terra mãe e não
posso entrar lá enquanto houver a xawara.
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Seu pai, Davi Kopenawa, está com o povo. Vocês estão se falando?
Meu pai está trabalhando com xamãs e os espíritos da floresta para enfraquecer o xawara contra a doença que se chama
coronavírus. Está mais protegido do que eu, meu povo está protegido. Ele está longe, mas as lideranças sabem que estou na luta e
espiritualmente me lideram. No momento, estou na luta e não quero retornar.

Uma das vítimas foi uma liderança de 64 anos. O que significa perder um idoso na
cultura yanomami?
Machuca muito. Um idoso já sobreviveu a muito, cuidou de muitas famílias, organizou nossa sociedade. O idoso é o cabeça das
gerações e repassa a história yanomami. Quando morre, perdemos uma pedaço história dos primeiros criadores filhos da floresta,
mas outras lideranças vão continuar a ensinar às novas gerações que estão nascendo.
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O "novo normal"
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Quando a doença voltar para debaixo da terra, ela já vai ter comido os não indígenas e indígenas e
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Dário Kopenawa
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A cultura yanomami
Há muitos anos você convive com outras culturas, outros povos e sempre há uma
situação conflituosa. Você acha que o homem branco está condenado à destruição ou
você ainda tem esperança entre harmonia entre os povos?
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Como vocês sonham, nós sonhamos também. Nós queremos viver em paz. Sem brigas com lideranças não indígenas. Os brancos
querem a riqueza, a economia, mesmo que isso destrua a natureza, escavar a terra indígena, derrubar milhares de árvores na
Amazônia. Particularmente, espero que as novas gerações falem com as antigas, com seus parlamentares, senadores e governos
Liderança indígena, Dário Kopenawa é ameaçado de morte enquanto luta para manter os yanomami vivos

para interromper a destruição da mãe terra. Mas o problema não vai parar. A gente está lutando e defendendo a mãe terra, mas os
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brancos brincam de desenvolvimento. São 520 anos de briga.
D E E C O AQuerem
, E M S Ã O mais
P A U L O economia, mais fábricas, buscar por riqueza. Nós
queremos paz, mas isso não vai acontecer. Nós, povos da floresta, vamos continuar a falar só sobre como somos discriminados e
assassinados.
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Riqueza para nós é terra boa, sem destruição, sem desmatamento, ar limpo, muito alimento. Terra com muito buriti, muitas frutas,
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parentes, sem a contaminação dos rios, sem malária, sem problemas no ar. Para o homem branco, a riqueza é derrubar as árvores,
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fumaça, atmosfera poluída por máquinas, trator, carro. Esse é o pensamento do não indígena.

Diferentemente dos indígenas, o homem branco discute pouco sobre a própria
identidade?
O homem branco não pensa como a gente pensa. É diferente. Ele é um desconhecido. Por isso, não se dá muito a amizade com o
índio. É difícil compreender a sociedade não indígena, mas é fácil ver que no homem branco entra o preconceito contra os povos da
floresta. Quando você conhece um pouco da cultura yanomami, por exemplo, você já passar a respeitar. Você já visitou os guarani
em São Paulo?

Não, mas é mais ou menos perto de onde vivo.
É por isso. Você mora em capital grande. Os guarani kaiowá estão aí, mas muitos brancos não se interessam em conhecê-los. Por
isso é difícil ao homem branco conhecer a cultura dos povos indígenas.

Você viajou a outros países, outros povos e culturas. O que você aprendeu sobre sua
própria identidade indígena e a si mesmo ao conhecer tantas pessoas diferentes?
Conheço vários de nossos parentes no Brasil — considero como parentes todos povos da floresta. A gente luta junto, fala nossas
próprias línguas. Eu viajei a outros países, mas não fui turista. Na Noruega, conheci nossos parentes indígenas: os sámi. Fiquei
impressionado e triste com o histórico deles. Foi muito importante e interessante, mas a minha cultura não se muda. Eu não integrei a
sociedade não indígena para me tornar um não indígena. Isso não existe. As lideranças mais velhas, como meu pai Davi
Kopenawa, Raoni Metuktire e Ailton Krenak são grandes mestres e nos ensinam caminhos bons para a luta, para defesa e de
diálogo com autoridades. Aprendi que não importa se estou com blusa, tênis, óculos, celular. Por dentro, minha identidade não
muda. Sou Dário. Sou yanomami.

Queria saber se há um intercâmbio de culturas. A cultura do homem branco também
influencia os yanomami? Dá para ser feminista, ou LGBT, por exemplo, especialmente
quando há presença de yanomamis nas cidades e nas redes sociais?
A cultura não se muda. Na sociedade não indígena, a gente participa errado, por exemplo, podendo achar que vai ser rico se
morrer de trabalhar, esquecer de sua cultura e achar mais fácil ter comida e dinheiro na cidade. Nós podemos querer morar na
cidade, conhecer outras coisas, mas a cultura yanomami se perde muito com isso. A escola também é muito boa, mas às vezes
acaba com a linguagem. Na Terra Yanomami, nós corremos atrás dos macacos, vivemos lá, flecho animais, ainda falamos na minha
língua — e também uso a língua de vocês como arma de defesa. A tecnologia consome muito nosso pensamento e atrapalha a
visão do povo originário. Nossas memórias também se adoecem e temos problemas de saúde. Por outro lado, é importante usar as
redes sociais, ter acesso à diversidade e a cultura para ocupar as tecnologias e fazer vocês conhecerem a nossa cultura. O
pensamento do branco nos manipula muito forte, e isso às vezes nos atrapalha muito, mas a cultura não morre e continua.
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É possível ser yanomami e evangélico, por exemplo?
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Nós temos regras e normas de cada aldeia. Nossas lideranças podem ou não autorizar uma manifestação. Particularmente, eu
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Luta contra o garimpo
O garimpo existe há décadas na região. Por que nunca vai embora?
Os garimpos são como o sarampo. Não querem sair, não querem largar a nossa terra. Para mim, são pragas. Ele não existiria sem o
preço do ouro: o garimpo não trabalha de graça e o preço do ouro é alto. Se derrubar o preço do ouro, duvido que garimpeiros vão
trabalhar de graça e arriscar a vida, morrendo com seus colegas, para tirar ouro da terra yanomami. Esperamos que as autoridades
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os tirem, mas sem ouro eles não iriam trabalhar.
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Os dois. O garimpo é perigoso e a Covid-19 é perigoso. Os
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nossa terra que está homologada pelo próprio governo federal. Os dois são perigosos. Não vejo muita diferença.
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Olha, ele é o chefe. Bolsonaro apoia a exploração da mineração em terras indígenas. Ele apoia o garimpo ilegal. Por isso, nós
Você pode cancelar quando quiser

encaminhamos documentos ao governo federal e ele não nos respondeu sobre a retirada dos garimpeiros da terra yanomami. Não
respondeu, mas está cada vez mais violentando, pressionando o Congresso nacional para reabrir Terras Indígenas e prejudicar a
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vida dos povos indígenas.
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O que mudou para vocês com a presidência de Bolsonaro? Porque o garimpo não é
uma situação nova.
Os governos anteriores pelo menos respeitavam um pouco a questão indígena, nossos direitos, nosso direito à floresta. Na época,
quando ele ainda era deputado federal pelo Rio de Janeiro, sempre falava sobre a mineração em terra indígena e em projetos de
lei. Quando o povo brasileiro o elegeu, ele se ergue e desrespeita a hierarquia da autoridade brasileira. Desrespeita a Constituição.
Ele acha que, por ser presidente da república, pode desrespeitar todo mundo. O negro, o branco. Imagina os indígenas! É pior! É
querer acabar com a vida dos povos indígenas. Para mim, Bolsonaro tem o pensamento doente. Vivemos uma desorganização no
país e mais problemas ainda são criados. Ele fala besteira, tipo como criança. Ele tem um "pensamento muito desperdício".

O presidente Jair Bolsonaro já disse que a demarcação do território indígena é abusivo
no Brasil, e que há uma indústria de demarcação de terras. A demarcação de terras
indígena é abusiva?
As terras indígenas estão demarcadas por lei. Mas Bolsonaro pensa que é fácil desmanchar nossos territórios. Por isso, nós lutamos.
O mais valioso é nosso território yanomami. É fundamental e mais importante do que a fala do presidente. Sem o território, como nós
vamos viver?

Mas elas são excessivamente grandes, como fala o presidente?
Na visão do povo indígena, isso não existe. Temos pedaços. Perdemos muito no território brasileiro e as cidades são muito grandes.
O que temos é um rascunho. Para nós, o que temos não é um território grande. É pequeno, mas é uma conquista. Na visão do
Bolsonaro, nossos territórios são grandes, maiores do que Portugal ou Rio de Janeiro. Para nós isso não existe, o que temos veio da
luta e da conquista. Nossos territórios não são grandes, são pequenos.

Victor Moriyama / ISA/Victor Moriyama / ISA

DÁRIO CONTRA A XAWARA
Liderança indígena, Dário Kopenawa é ameaçado de morte enquanto luta para manter os yanomami vivos
MARCOS CANDIDO
DE ECOA, EM SÃO PAULO

Victor Moriyama / ISA/Victor Moriyama / ISA

Você quer receber notificações em
tempo real e não perder nenhuma
notícia importante?
Você pode cancelar quando quiser
N ÃO

AC EITO

Guerreiro não tem medo de morrer
Como o garimpo consegue entrar nas terras indígenas?
O garimpo é como formiga. Entram como entram nos quartos dos brancos, nas mochilas, nos carros. É a mesma coisa. Chegam de
avião, de barco, pelo mato. Nosso território tem 9 milhões de hectares, então os garimpeiros chegam nos limites da terra indígena,
usam barcos e aviões pagos com ouro para entrar no nosso território. O garimpo entra em qualquer território como se fosse o dono,
como se fosse o sítio deles. A eles, a terra não tem dono.

O garimpo tornou-se mais organizado?
Os garimpeiros não são organizados. Os empresários é que são organizados e roubam dos garimpeiros, que são mão-de-obra. Os
garimpeiros correm risco e morrem entre eles, se matam entre si. Mesmo sem organização, eles entram com barracões e destroem
muito as terras.

E quem são esses empresários?
Não conheço nenhum, mas sabemos que são eles que financiam a venda e compra de ouro no Brasil e também vendem para fora
do país.

Você já sofreu ameaça de morte?
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Fisicamente, não. Mas meus parentes já receberam mensagens dizendo que garimpeiros queriam saber meu endereço, onde eu
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Por que acha que as ameaças estão chegando cada vez mais?
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Nós estamos denunciando, brigando e perturbando os garimpeiros. Eles pensam que estou atrapalhando o trabalho deles no
Você quer receber notificações em
tempo real e não perder nenhuma
notícia importante?

garimpo ilegal na terra indígena yanomami. Por isso, querem acabar comigo e com meu pai quando fazemos uma denúncia
nacional e internacional.

Você tem medo de morrer?
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Não tenho medo. Para a cultura yanomami, quem é guerreiro e organiza lutas não tem medo de morrer. Quem rouba é que tem que
ter medo. Não sei o que pode acontecer, mas não tenho medo e não quero fugir.
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