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“Esse é o Pensamento de um Homem 
Capitalista. Meu Povo não Precisa desse Tipo 

de Desenvolvimento”: Articulação do Racismo 
Ambiental sobre o Povo Yanomami no Contexto 

Pandêmico

Tainá B. de Oliveira1

Juliana da S. G. de Freitas2

Resumo: O cenário estabelecido pela deflagração da Pandemia de Covid-19, ain-
da em curso no Brasil, juntamente do Sistema Capitalista dominante explicita e 
aprofunda vulnerabilidades sociais. Diante disso, as ações decorrentes do “Racis-
mo Ambiental” se intensificaram de muitas formas. A precarização da assistência 
à saúde indígena e a ausência de programas voltados à desintrusão de garimpeiros 
nas Terras Indígenas Yanomami manifestam o desequilíbrio da distribuição de re-
cursos e garantia de direitos por parte do Estado. A partir de análises bibliográficas, 
o artigo pretende viabilizar e visibilizar reflexões acerca dos mecanismos que tor-
naram mais esta epidemia uma estratégia para potencializar vulnerabilidades so-
ciais que ultrapassam as questões de contaminação e demarcam, também, conflitos 
territoriais. Além disso, busca-se revelar os reais fins da ideia de “desenvolvimento” 
esculpida pelo Capitalismo Global, que gera riqueza para um grupo muito seleto 
pois, em verdade, produz violência e miséria.
Palavras-chave: Covid-19; Desenvolvimento; Povo Yanomami; Racismo Ambiental.

Introdução

Com início em março deste ano, a disseminação de um vírus (SAR-
S-COV-2) que acomete principalmente vias respiratórias tomou grandes 
proporções, culminando no atual cenário pandêmico de nível mundial. Ce-
nário esse em que as vulnerabilidades sociais são potencializadas em razão 
não somente da contaminação da doença, mas também por outros fatores 
não epidemiológicos que revelam a lógica opressora operada por grupos 
dominantes. 
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As problemáticas nesse sentido, surpreendentemente, não se referem 
apenas à ausência do papel do Estado em promover políticas públicas ou 
assistenciais de acordo com as demandas dos mais diversos povos indíge-
nas. Mas, sobretudo, à manifestação da sua outra face violenta e autoritária, 
que, sob análise, é capaz de revelar a quem serve os verdadeiros usos da 
máquina estatal.

Nota-se a materialização dessa forma de atuação no contexto atual 
em diversas aldeias indígenas, tomando delineados únicos e alarmantes nas 
aldeias na Terra Indígena (TI) Yanomami. Isto porque há uma série de ele-
mentos que intensificam a vulnerabilidade desse povo, dentre eles a presen-
ça massiva de cerca de 20 mil garimpeiros ilegais no território, que repre-
sentam um dos principais vetores de contaminação durante a pandemia. 

Sob essa ótica, urge a necessidade da discussão acerca dos contor-
nos etnocidas e racistas que sustentam o modus operandi supracitado. Vez 
que esse se fortalece de forma violenta devido às condições de fragilidade 
acentuadas com a Pandemia em curso, que tornam os povos indígenas mais 
expostos.

Para tal, propõe-se uma abordagem crítica em relação a sucessão de 
atos do Estado – ou a ausência deles- especificamente em relação ao Povo 
Yanomami. Através das reflexões que o conceito de “racismo ambiental” 
provoca, é possível expor os fins – não tão obscuros – da postura do Estado 
nesse contexto. Buscando, inclusive, uma desconstrução dessa narrativa de 
forma a reconhecer alternativas propostas e discussões negligenciadas.

“Racismo Ambiental”: origens e versão brasileira

O conceito de raça surge com o marco colonizador. Estabelece-se, 
assim, quem é o “outro” a partir de uma “autorreferência”, isto é, deter-
mina-se os pertencentes a outras “raças” com base no padrão do próprio 
colonizador. Nesse processo diversos fatores foram adicionados a definição 
de cada raça. Houve um esforço discursivo nesse sentido: tudo aquilo con-
siderado ruim, negativo e indesejado foi sendo associado a essas pessoas 
– que se afastavam do padrão –, de forma a criar, segundo Grada Kilomba 
(2019), um tipo de “depósito racial”. 

Notadamente esse processo explicita objetivos. O principal destes 
é justificar reiteradamente a violência contra outros povos, outras “raças”. 
Para manter o anseio “conquistador” de acumulação de bens e territórios 
a violência era “necessária”. No entanto, sob influência da lógica cristã do-
minante exigia-se que houvesse uma explicação para essa necessidade. Por 
essa razão, o conceito de raça foi inaugurado e fortalecido: para definir 
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quem eram os corpos matáveis, aqueles cuja morte não causaria nenhuma 
comoção social.

Nesse sentido, segundo Gizlene Neder:
Os momentos históricos de crises e mudanças institucionais pos-
sibilitam o florescimento de propostas de organização social e po-
lítica, num sentido mais amplo, bem como de projetos de cidade 
que expressam as múltiplas clivagens ideológicas da formação his-
tórico-social. Nestes momentos, pelas frestas das formulações mais 
elaboradas destes projetos, escapam aspectos culturais significativos, 
que estão a indicar não apenas rupturas, mas também permanências 
e continuidades que devem ser anotadas. (NEDER, 1997, p.  106)

Por essa razão, destaca-se a importância de rememorar o processo 
de racialização desde o marco colonizador. Há “permanências e continui-
dades” nesse processo que se articulam hoje – com suas especificidades – e 
fazem parte da prática do Racismo Ambiental.

Sem nenhuma pretensão de fazer um paralelo com o marco colo-
nizador, como dito acima, é essencial destacar que o processo descrito é 
uma das bases da construção e manutenção do Sistema Capitalista. Para 
ascensão dos grupos dominantes faz-se necessário o reforço do arcabouço 
discursivo que transforma ações violentas em palatáveis e até vangloriadas. 

Dessa forma, este mesmo conceito de raça vem sendo articulado de 
maneira a criar novos “depósitos raciais”. Com os ciclos do capital e surgi-
mento de diferentes interesses, torna-se fundamental mudar e adaptar o 
sistema para que seja “abraçado” pela sociedade, ou seja, o discurso é peça 
essencial nesse contexto.

Tem-se, hoje, a acumulação por espoliação, que é vista como traço 
central do capitalismo global por Harvey (2004) acompanhada de elemen-
tos como: a mercantilização e privatização da terra e a transformação de 
direitos de propriedade comum em direitos privados. O território, então, 
compõe a gama de interesses de grandes projetos capitalistas. É visto como 
fonte geradora de lucro. Noção essa que, de várias formas, atravessa vio-
lentamente determinadas comunidades que o enxergam como lar, sistema 
produtivo, casa sagrada, como família.

A hierarquia social mantida pelo contexto de luta de classes detém 
um padrão de discriminação pautado em conflitos étnico-raciais. O racis-
mo, como elemento dessa lógica, determina de quem são os corpos desas-
sistidos e os privilegiados através de “restrições fatuais da cidadania, por 
meio da imposição de distâncias sociais criadas por diferenças enormes 
de renda e de educação, por meio de desigualdades sociais que separam 
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brancos de negros, ricos de pobres, nordestinos de sulistas” (GUIMARÃES 
2004, p. 59). Assim, é nítida a existência de uma divisão étnico-racial na 
ocupação de territórios. 

Como a própria manutenção do sistema capitalista violenta pessoas 
específicas, de grupos determinados, esses passam a ocupar posição mais 
vulnerável. O modo de intervenção do Estado e a organização da sociedade 
estão diretamente relacionados às relações de opressão racial (HIRSCH, 
2010, p. 37 apud ALMEIDA 201, p. 5). Então, em sociedades capitalistas, 
onde o aparelho estatal corrobora a lógica desenvolvimentista, os interesses 
sociais dos grupos vulnerabilizados são constantemente negados. A atua-
ção do Estado se resume ao controle social. Dessa forma, estando na base 
piramidal da sociedade e expostos, os grupos vulnerabilizados tornam-se, a 
todo o tempo, alvos de disputas territoriais e culturais, o que reforça ainda 
mais a divisão territorial segundo o racismo.

Sob essa perspectiva, em 1982, o termo “Racismo Ambiental” surge 
nos Estados Unidos durante uma onda de protestos contra a instalação de 
um aterro no Condado de Warren que parecia não ser a decisão mais cor-
reta ambientalmente a se realizar. Ele foi definido por Benjamin F. Chavis 
Jr no prefácio do livro “Confronting Environmental Racism: Voices from the 
Grassroots” como:

Racismo ambiental é a discriminação racial nas políticas ambientais. 
É discriminação racial no cumprimento dos regulamentos e leis. É 
discriminação racial no escolher deliberadamente comunidades de 
cor para depositar rejeitos tóxicos e instalar indústrias poluidoras. 
É discriminação racial no sancionar oficialmente a presença de ve-
nenos e poluentes que ameaçam as vidas nas comunidades de cor. 
E discriminação racial é excluir as pessoas de cor, historicamente, 
dos principais grupos ambientalistas, dos comitês de decisão, das 
comissões e das instâncias regulamentadoras. (CHAVIS, 1993, p. 3)

No entanto, é necessário destacar que o racismo se desenvolveu 
de maneira distinta no Brasil. A construção da nacionalidade esteve 
pautada na constante tentativa de negação do racismo e afirmação de 
uma democracia racial, na qual não haveria nenhuma disparidade 
no acesso a direitos. Destaca-se, então, a intenção de apagamento de 
um histórico violento e massacrante próprio da construção do país.

Tomando o progresso econômico e o desenvolvimento como aspec-
to único e objetivo final a serem alcançados, respectivamente, a construção 
do ideário nacional brasileiro colocava – e ainda coloca – os povos originá-
rios como ultrapassados e vestígios de um passado primitivo a ser superado 
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dentro da ideia linear e restrita de progresso. Busca-se afirmar que todos 
esses povos foram extintos, junto com suas culturas e traços.

Nota-se, explicitamente, a criação de um “depósito racial” no qual 
se relaciona os povos indígenas e sua forma de vida a um obstáculo para o 
crescimento social e econômico. Além disso, a defesa desse discurso sus-
tenta muitos ataques e violações aos povos indígenas das mais diversas et-
nias, fazendo as violações de direitos parecerem ser, mais uma vez, “neces-
sárias”, ou desimportantes. 

Sendo assim, a distribuição desequilibrada de recursos aos diferentes 
grupos étnico-raciais contextualiza o conceito do Racismo Ambiental no 
Brasil. Em busca de uma base teórica que justifique conflitos territoriais 
centrados no “meio-ambiente” são construídas essas narrativas baseadas 
no racismo. Devido a demanda de superexploração que o Capitalismo Glo-
bal propõe e o projeto Neoliberal que cresce no Brasil, esse processo tem se 
tornado mais intenso e, claro, violento. 

Por que “Racismo Ambiental” como marco discursivo? 

Tendo em vista todo o processo descrito acima, é essencial des-
tacar a relevância da reflexão específica do conflito Yanomami atra-
vés do conceito do Racismo Ambiental. É essencial iniciar essa análise 
tendo em vista que, a disputa territorial, como demonstrado, está intei-
ramente ligada aos aspectos étnico-raciais. 

Para além da necessidade de terras/territórios para “expandir” a pro-
dução capitalista em seu modo literal, com indústrias, madeireiras, usinas, 
garimpos etc., é intragável aos grupos empresariais dominantes a persistên-
cia e resistência dos povos indígenas através da sua forma de vida, essen-
cialmente anticapitalista. O fortalecimento da cultura, a manutenção das 
línguas, ancestralidade e pertencimento a terra são símbolos da possibili-
dade de uma outra vida, um outro “sistema”.

Dessa forma, tem-se que as tentativas constantes de extermínio dos 
povos indígenas, fisicamente e simbolicamente carregam esse objetivo. 
Todo o aparelho discursivo e confrontador tem sido feito com o fim de 
eliminar qualquer “resquício” da cultura das mais de 300 etnias indígenas 
brasileiras, que vivem e resistem. Agride-se o meio-ambiente em busca des-
sa eliminação, pois sabe-se da vinculação ancestral dos povos com as terras 
em que vivem, cada qual com sua relação específica, mas todos a mantendo. 

Assim, a negação de direito em relação a demarcação de terras e con-
sequentes invasões seguem nesse sentido. Por isso a emergência do debate 
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através dessa ótica, para que seja possível explicitar o racismo anti-indígena 
pouco debatido e evidenciado, mas que está constantemente presente e, 
como será demonstrado, se articula de forma muito específica.

Invasão garimpeira no Território Yanomami: uma longa história

Cada período histórico tem suas especificidades, seu contexto só-
cio-econômico-político, não há proposição de comparações históricas. Isso 
posto, paralelos não são estabelecidos, porém há relevância em ressaltar 
novamente “continuidades e permanências” tendo em vista que as invasões 
garimpeiras não se resumem à atualidade no Território Yanomami.

Além do pensamento colonizador que associa os povos indí-
genas a obstáculos para o desenvolvimento, tem-se a concepção de 
que a Amazônia representa uma imensidão desconhecida, inabita-
da. Esse esforço é observado nos anos 70 para as Terras Yanomami, 
após a detecção do seu potencial mineral pelo projeto Radam Brasil 
(1975) (SILVA, 2015, p. 95), com espaços concedidos a grandes proje-
tos desenvolvimentistas como o da construção da Perimetral Norte e, 
posteriormente, nos anos 80-90, o Projeto Calha Norte. 

A presença desses grandes projetos e mecanismos de manipu-
lação política da legislação indigenista possibilitou, em 1987, a in-
vasão de 40.000 garimpeiros no Território Yanomami. Esse aconte-
cimento introduziu surtos de malária e outras doenças infecciosas 
nas aldeias indígenas desse território, elevando o número de mortes. 
A Fundação Nacional da Saúde, em 1991, afirma que a entrada de 
brancos nessas terras a partir de 1988 permitiu a disseminação da 
malária, tornando-a a principal responsável pelas mortes (RAMOS, 
1993, p. 10).

Mesmo após elaborações de políticas – como as Portarias 160 
e 250 (ALBERT, 1991, p. 41-46) – que delimitavam as Terras Indí-
genas Yanomami, os contornos políticos da legislação indigenista 
reduziam significativamente o Território Yanomami, fragmentando 
as Áreas Indígenas, de forma a prejudicar a mobilidade, o contato e as 
atividades produtivas das aldeias presentes nesse território. A dimi-
nuição e restrição da área de ocupação indígena não contemplava, 
então, as necessidades de organização econômica e sócio-política dos 
povos do Território Yanomami. 
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De acordo com Ramos (1993, p. 15), é possível observar no Re-
latório da Fundação Nacional da Saúde de 1991, que “a movimenta-
ção dos garimpeiros coincide com as rotas das epidemias”. Dessa for-
ma, evidencia-se que diversas epidemias – como sarampo, malária, 
Coronavírus (Covid-19) – assolam o Território Yanomami em de-
corrência da invasão garimpeira nas suas aldeias e zonas produtivas. 

Violações e negligência em relação ao Povo Yanomami no 
contexto pandêmico

Com a notícia da existência de uma Pandemia espera-se ações e pos-
turas do Estado com o fim de lidar com as especificidades do contexto. 
Houve, apesar de escassos, projetos com esse objetivo, dentre estes: o auxí-
lio emergencial, hospitais de campanha, fechamento de estabelecimentos 
como contribuição ao isolamento social. Porém, deve-se ressaltar que os 
grupos sociais possuem demandas distintas entre si.

De muitas formas não houve nenhum olhar para as necessidades es-
pecíficas dos povos indígenas, mesmo estando como dever Constitucional 
prestar assistência e promover direitos em relação a eles. O que movimenta, 
mais uma vez, o questionamento sobre a dificuldade de cumprimento da 
legislação indigenista. Essa ineficácia aparece de forma bem delineada no 
contexto das aldeias Yanomami. 

Uma das mais importantes medidas meio a pandemia é o isolamento 
social. Isto é, a possibilidade de evitar contato com outras pessoas de forma 
a diminuir o índice de contágio viral. No entanto, esta postura básica foi 
constantemente negada ao povo Yanomami, não sendo concedido o direito 
de zelar pela própria saúde e segurança.

As Terras Indígenas Yanomami têm, hoje, cerca de 20 mil ga-
rimpeiros ilegais em sua área, homens que viajam entre estados e 
mantém contato com um número enorme de pessoas não-indígenas. 
Com esse plano de fundo, o Instituto Socioambiental (ISA) articu-
lou, em junho, um estudo(ISA 2020: 4)3em parceria com a Universi-
dade Federal de Minas Gerais (UFMG) e com revisão da FIOCRUZ, 
que concluiu a possibilidade de contágio de 40% dos Yanomami por 
conta dessa intrusão garimpeira caso não houvesse um plano de con-
tingência emergencial para a transmissão. 

3. Disponível em: https://www.socioambiental.org. Acesso: 30/07/2020.
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Além disso, nesse estudo outros aspectos são evidenciados:
Por razões culturais, a implementação de medidas de isolamento 
social é um desafio. Os Yanomami, assim como outros povos indí-
genas, compartilham suas casas entre várias famílias, assim como 
cuias e utensílios domésticos. Se uma doença altamente contagiosa 
como a Covid-19 entrar na comunidade, é muito difícil impedir a 
sua transmissão. Por isso, considerando a invasão garimpeira e os 
hábitos culturais, cenários de transmissão intensa têm grande chan-
ce de acontecer. (ISA, 2020, p. 4)

Dessa forma, urgiu ainda mais fortemente a busca por ações 
que promovessem a retirada dos garimpeiros do Território Yanoma-
mi. Até porque, juntamente das especificidades culturais, os indíge-
nas Yanomami apresentam um histórico de grande suscetibilidade a 
doenças respiratórias, tornando mais grave o quadro com o contágio. 
E, estruturalmente, se localizam distante de polos de saúde. A partir 
desses fatores, o estudo citado concluiu ainda que os Yanomami, de 
toda Amazônia Brasileira,seriam o povo mais vulnerável à pandemia 
de Covid-19.

Diante desse cenário, lideranças Yanomami e Ye’kwana, a par-
tir de um Fórum, lançaram a campanha “Fora Garimpo, Fora Covid”, 
no dia 2 de junho de 2020. Nessa buscava-se a mobilização social 
para pressionar o Estado a agir pela retirada desses garimpeiros ile-
gais, possibilitando o isolamento social, sendo esta a única forma de 
evitar mortes em seus povos.

Para tal, a campanha com base virtual estabeleceu uma petição em 
busca de 500 mil assinaturas de cidadãos solicitando ação estatal. Em sua 
apresentação, destacaram os Povos:

Precisamos urgentemente evitar que mais doenças se espalhem entre 
nós. Garimpeiros entram e saem de nossas terras em busca de ouro, 
sem nenhum controle. Eles circulam entre nossas comunidades sem 
nenhuma prevenção de saúde, é questão de tempo até que a Xawara 
do Coronavírus se espalhe entre nós. Estamos também preocupados 
com os Moxihatëtëa, grupos de indígenas em isolamento voluntário, 
que não sabemnada das Xawara que os não indígenas trazem. É pre-
ciso impedir que essa invasão cause mais uma tragédia. (Campanha 
#ForaGarimpoForaCovid: 2020)4

4. Disponível em: https://www.foragarimpoforacovid.org. Acesso: 30/07/2020.



Vukápanavo: Revista Terena, nº 03, Out/Nov, 2020.  175

No dia 28 de julho de 2020 constavam 354.508 assinaturas e a 
campanha segue em busca do número final. 

Mesmo após o lançamento da campanha “Fora Garimpo, Fora 
Covid” e os alardes sobre os prejuízos de se manter garimpeiros ile-
gais no Território Yanomami, a vida de dois jovens indígenas foi re-
tirada por garimpeiros invasores no dia 12 de junho. Além disso, há 
tentativas incessantes de subestimar o número de garimpeiros que 
invadem e permanecem nas referidas terras indígenas, tratando as 
invasões como raras ou incomuns. 

No dia 3 de julho de 2020, Dário Yanomami, por meio de sua 
rede social, explicitou o processo de recebimento das pautas de seu 
povo pelo governo. Na sua ida a Brasília apresentou as demandas do 
Povo Yanomami ao Vice-Presidente General Mourão: 

Entregamos um mapa com as invasões, nossas cartas e documen-
tos. Pedimos garantia de imediata retirada de todos os garimpeiros 
não indígenas e segurança para evitar novas invasões durante a pan-
demia da xawara #covid19. Pedimos equipes formadas por forças 
de comando como fiscais do Ibama, do ICMBio, Força Nacional, 
militares das Forças Armadas e das Polícias Militares Ambientais, 
Policiais Federais e servidores da Funa.5

Além disso, solicitou apoio dos seus seguidores em relação à petição 
já existente como forma de pressionar o Estado em relação a esses pedidos.

O Tribunal Regional Federal da 1ª região (TRF-1) estabeleceu prazos 
para que o governo criasse um plano emergencial para o enfrentamento do 
Coronavírus nas terras do Povo Yanomami, incluindo, nele, ações para a re-
tirada dos garimpeiros. Decorrido o tempo estabelecido, no dia 15 de julho, 
o Ministério Público Federal (MPF) recorreu à justiça para multar o gover-
no por não ter elaborado planos de ações ao enfrentamento da pandemia.

Além disso, a Associação Hutukara Yanomami e o Conselho Nacio-
nal de Direitos Humanos pleitearam na Comissão Interamericana de Direi-
tos Humanos6 medida cautelar de proteção. Esta foi concedida no dia 17 de 
julho de 2020. A resolução 35/20 determinou que:

Segundo o comunicado da CIDH, a comissão avaliou a existência 
de uma resolução judicial ordenando a reabertura das três Bases de 
Proteção Etnoambiental da região, que teria sido apenas parcial-

5. Disponível em: https://twitter.com. Acesso em: 30/07/2020.
6. Principal órgão da Organização dos Estados Americanos. Atua como órgão consultivo e 

objetiva promover os direitos humanos.
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mente cumprida, com a reabertura de uma. Para a entidade, as in-
formações apresentadas pelo Estado brasileiro “são gerais e progra-
máticas e não permitem ver as ações implementadas diretamente à 
população beneficiária”. Assim, a CIDH solicitou ao Brasil que adote 
as medidas necessárias para proteger os direitos à saúde, à vida e à 
integridade pessoal dos membros dos Povos Indígenas Yanomami e 
Ye’kwana, implementando, de uma perspectiva culturalmente apro-
priada, medidas preventivas contra a disseminação da Covid-19, 
além de fornecer assistência médica adequada em condições de 
disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e qualidade, de acor-
do com os parâmetros internacionais aplicáveis. A CIDH solicitou 
ainda que o Brasil entre em acordo com pessoas beneficiárias e seus 
representantes as medidas a serem adotadas e que informe as ações 
adotadas para investigar os fatos alegados e, assim, evitar sua repeti-
ção. A comissão destaca, porém, que a concessão da medida cautelar 
e sua adoção pelo Estado não prejudicam uma possível petição pe-
rante o sistema interamericano no qual são alegadas violações dos 
direitos protegidos nos instrumentos aplicáveis.7

Releitura do Caso sobre a Ótica do Racismo Ambiental

A partir das análises feitas, é possível observar os mecanismos estra-
tégicos que tornam as epidemias agravantes do cenário de vulnerabilização 
social encontrado nas Terras Indígenas Yanomami.

O Racismo Ambiental, no contexto brasileiro, assume diferentes for-
matos, manifestando-se na medida em que, apesar de ter uma pandemia 
ainda em curso, não há planos emergenciais consistentes com as demandas 
indígenas de saúde e assistência, mas há garimpeiros e não-indígenas trans-
mitindo livremente a Covid-19.

Com o plano fático apresentado demonstra-se a intensa luta do Povo 
Yanomami pela sua segurança. Há petições, pedidos formais, medidas cau-
telares e campanhas denunciando as violências perpetradas contra eles. 
Tem havido um esforço descomunal das Lideranças para ter garantido o 
mínimo do Estado para proteção de seus Povos. 

Com a relevância explicitada em relação às “continuidades e perma-
nências” nos processos histórico-culturais revela-se, nesse caso, um projeto 
etnocida de longa data. O fato de o Estado não atuar no sentido de reti-
rar do território garimpeiros ilegais se coloca não como uma omissão, mas 
como um “atuar direcionado”.

7. Disponível em: https://www.gov.br. Acesso em: 30/07/2020.
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O Garimpo é uma atividade com potencial destrutivo alto, por si só, 
porém, uma das características do Capitalismo Global é burlar fiscalizações 
e regras de redução de danos buscando maximizar seu lucro. Os patrocina-
dores do garimpo são as grandes corporações, que usufruem dos aspectos 
ilegais dessa forma. Não há, por isso, nenhuma tentativa de proteger in-
teresses e até a sobrevivência das comunidades diretamente atingidas por 
essa atividade. Ao contrário, no “projeto” do Governo atual, uma das pautas 
é, em vez de fiscalizar e regular, legalizar o Garimpo, permitir invasões. 

Nota-se, de forma destacada, a lógica explicitada pela qual atua o 
Racismo Ambiental. Após vulnerabilizar os Povos Indígenas Yanomami, 
negando a eles assistência de saúde estruturada e próxima, lugar nos deba-
tes socioambientais e acesso a direitos básicos durante a Pandemia de uma 
doença fatal, o Estado permite deliberadamente sua morte e deterioração. 

O território em questão é, historicamente, de interesse dessas cor-
porações, como demonstrado. Essa omissão estatal recorrente em relação 
às inúmeras denúncias existe para isso, para possibilitar a superexplora-
ção, como dito. Porém, além de proporcionar o usufruto do território físico 
para atividades, tenta-se, constantemente, dizimar a população Yanomami 
fisicamente, também sua cultura e modo de vida, afinal são mais de 40 anos 
de convívio com o Garimpo Ilegal. Não há, nessas quatro décadas, nenhum 
projeto do Estado que visasse proteger a população indígena local.

O próximo passo para solidificar essa movimentação estatal 
é a instrumentalização do discurso em prol de um desenvolvimen-
to, como já abordado. Passo esse devidamente firmado no contexto da 
pandemia. Quando questionado acerca das ações relativas às denún-
cias feitas, o Vice-Presidente General Mourão, em entrevista, decla-
rou que a exploração do ouro “faz parte até da vida econômica da re-
gião daquele estado”, e que aumenta de acordo com o preço do  ouro. 
Além disso, Mourão também associou o aumento da atividade garimpeira 
à situação pandêmica, com redução de atividades econômicas e desempre-
go o que “leva muita gente a buscar uma forma de ganhar a vida e poder 
sustentar a sua família”8. 

Nessa mesma entrevista o Vice-Presidente, afirma em relação à ativi-
dade de Garimpo Ilegal que: 

Existe uma determinação da Justiça solicitando que se apresente 
um planejamento para a retirada desses garimpeiros, que não é um 
processo simples. O meu dileto instrutor, general (Augusto) Hele-
no (ministro do Gabinete de Segurança Institucional), fez uma ob-

8.  Disponível em: https://www.em.com.br. Acesso em: 30/07/2020.
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servação muito clara: tirar garimpeiros de lá não é a mesma coisa 
que tirar camelô da Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. É 
uma operação complexa. Então, isso está sendo estudado e debatido, 
aguardando as decisões finais.9

É essencial observar que, Mourão, como autoridade diretamente 
envolvida no processo de apresentação das demandas dos Yanomami, se 
limitou a, primeiramente, ressaltar a “importância” da atividade garimpeira 
para economia. Nota-se, nessa entrevista, um discurso justificativo, onde 
afirma-se que o Garimpo tem sido necessário para manutenção da estabi-
lidade econômica e, por isso, teria seu grau de importância. Em momento 
algum cita-se a qualidade de vida das comunidades locais.

A ideia por trás do discurso é a de colocar os Povos Indígenas como 
impasse para execução daquela atividade. Inclusive, ele ressalta, logo de-
pois, como é complexo o processo de retirada desses garimpeiros. Mais 
uma vez, é possível identificar a tentativa de colocar a atividade garimpeira 
ilegal como algo palatável, não como uma atividade ilegal e destrutiva, que 
precisa ser devidamente combatida. 

Apesar dos esforços de diferentes Lideranças indígenas e outros mo-
vimentos sociais em demonstrar os aspectos devastadores dessas ativida-
des, o posicionamento que põe a preocupação com o crescimento econô-
mico como principal demanda decorrente da pandemia e, portanto, sob 
a influência da lógica racista do capital, define como corpos matáveis os 
pertencentes aos diversos povos indígenas – o “outro”.

É essencial observar que, em certo grau, a narrativa supracitada tem 
sucesso. Exemplo disso é ausência de comoção social em relação às mortes 
e constantes violações de direitos expostas. Pouco se observa na mídia a 
exposição desses fatos, a denúncia desse cenário. A maior parte da visibi-
lidade alcançada se deu por conta da Campanha iniciada pelas Lideranças 
Yanomami e Ye’kwana. 

Entretanto, destaca-se que para tal, há constante alimentação desse 
discurso, seja nas escolas, leituras, filmes, músicas, o marco colonizador se 
alastra na construção da sociedade. Com isso, nesses momentos em que 
graves violações são denunciadas, a partir do usufruto, novamente, de uma 
narrativa colonizadora, não há uma relevante comoção social dos não-in-
dígenas. A pauta já é lida como “do outro”, como “violação necessária” en-
tre outras formas de mobilização discursiva do Capital, todas dispostas no 
decorrer do artigo.

9. Disponível em: https://www.em.com.br. Acesso em: 30/07/2020.
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Conclusão

A postura do Estado tem se configurado, a partir das análises acima, 
como negligente e violenta quando se trata de fornecer os direitos míni-
mos básicos que respeitam as aldeias indígenas pertencentes ao Povo Ya-
nomami. Diante da Pandemia de Covid-19, a situação não é diferente. Pelo 
contrário, as ações tomadas pelo Estado desfrutam das circunstâncias de 
potencialização das vulnerabilidades; desamparando ainda mais esses po-
vos para dar continuidade a projetos destrutivos das grandes corporações 
com mais facilidade.

A ausência da máquina estatal operando na defesa dos interesses in-
dígenas fragiliza seus territórios no sentido de permitir a passagem e per-
manência de garimpeiros ilegais nas Terras Indígenas Yanomami. A ativi-
dade garimpeira torna-se um fator de transmissão da Covid-19 e, também, 
de violações da cultura e dos direitos. Isso se demonstra, de maneira amea-
çadora no caso Yanomami, como uma das ferramentas de perpetuação do 
Racismo Ambiental.

Assim, o Estado atua fortalecendo grandes projetos do capital que 
utilizam o Racismo Ambiental para preservar seus interesses. A visualiza-
ção desse território como potencial gerador de lucro tem como consequên-
cia a supressão do direito imemorial do Povo Yanomami sobre suas terras. 
O que pode gerar a morte física e simbólica de uma diversidade de culturas 
– que carregam histórias, memórias e vivências distintas. 

O que se entende, a partir da abordagem crítica feita, é que nenhuma 
dessas omissões do Estado foi ou é apenas uma omissão. O capitalismo, em 
sua essência, repele a existência de formas de vida que contradizem a sua 
ideia de “desenvolvimento”. Todo o histórico violador em relação ao Povo 
Yanomami, intensificado no momento pandêmico demonstra esse temor, 
esse objetivo. 

O líder Yanomami Davi Kopenawa, sobre isso, alertou quando ques-
tionado sobre formas de desenvolvimento que respeitassem as demandas 
de seu povo que:

Esse é o pensamento de um homem capitalista. Meu povo não precisa 
desse tipo de desenvolvimento, já temos o desenvolvimento natural. 
O desenvolvimento que o homem branco fala destrói os nossos rios, 
mata os nossos peixes, arruína a nossa saúde e nosso ambiente. Já nos 
consideramos ricos com as nossas terras. Temos casa, animais que po-
demos caçar, pássaros e frutas, e essa é a forma mais limpa de se de-
senvolver. O desenvolvimento econômico ameaça a terra. Não quero 
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ouvir as pessoas dizendo que os indígenas precisam se desenvolver. 
Quero proteger, cuidar da terra e manter o planeta como era.10

A partir dessa exposição conclui-se que, como acima, a base da ideia 
de “desenvolvimento” é o Sistema Capitalista, sempre mobilizado em prol 
de um projeto homogeneizador. Demonstrou-se, no decorrer da análise, sua 
forma racista de atuação, buscando sua perpetuação através do etnocídio.

Portanto, é essencial denunciar a forma de atuação estatal e o suces-
so discursivo em relação às massas não-indígenas, revelando as formas de 
atuação do Racismo Ambiental através do caso dos Povos Yanomami. Por 
fim, internalizar que o racismo anti-indígena é base do atual sistema se 
demonstra como o primeiro passo em prol de mudanças substanciais. Para 
além disso, ter pontuadas suas formas de atuação é essencial para combater 
esse esforço discursivo que o sustenta e entender, finalmente, ao que ele se 
propõe: etnocídio em todas as suas formas.
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Abstract: The scenario established by the outbreak of the Covid-19 Pandemic, still 
underway in Brazil, together with the dominant Capitalist System makes explic-
it and deepens social vulnerabilities. In view of this, the actions resulting from 
“Environmental Racism” have intensified in many ways. The precariousness of in-
digenous health care and the absence of programs aimed at the disintrusion of 
miners in the Yanomami Indigenous Lands show the imbalance in the distribu-
tion of resources and the guarantee of rights by the State. Based on bibliographic 
analyzes, the article intends to make possible and make visible reflections on the 
mechanisms that made this epidemic more a strategy to enhance social vulnera-
bilities that go beyond contamination issues and demarcate territorial conflicts. In 
addition, it seeks to reveal the real ends of the idea of “development” sculpted by 
Global Capitalism, which generates wealth for a very select group, because in fact, 
it produces violence and misery.
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