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apresentação

Warini Suruí faleceu, vítima da covid-19, e sua
memória é homenageada neste livro. A morte do
tio-avô de nossa colega Murué - que a impediu de
participar desta coletânea - marca um momento
dramático do contágio pelo coronavírus nas aldeias
dos Aikewara na TI Sororó (sudeste do Pará), que
motivou a instalação de unidades de tratamento da
covid-19 pela Secretaria Especial de Saúde Indígena
(Sesai), em meio à crítica situação de asfixia do
Sistema Único de Saúde (SUS). Até então, os Aikewara vinham tratando os doentes em quadro grave
por conta própria com chás medicinais, sem que
nenhuma instituição tivesse notificado ou tradado
aquelas pessoas.
Vovó Bernaldina (Bernaldina José Pedro),
também Meriná, mestre dos conhecimentos do povo
Macuxi, da comunidade Maturaca na Terra Indígena
Raposa Serra do Sol (lavrado de Roraima) e mãe de
nosso colega Jaider Esbell, faleceu vítima da covid-19,
e sua memória é homenageada neste livro.
Nelson Jacintho Xangrê, grande línder do povo
Kaingang, e morador da Terra Indígena Irai (RS),
17

fez a sua “passagem”, vitimado pela covid-19, e sua
memória é homenageada neste livro. Incomensurável, a partida (forçosa) de Xangrê arranca ao povo
Kaingang um ícone de sua aguerrida história de lutas
pela defesa dos direitos indígenas e pela demarcação
de seus territórios.
Warini Suruí, Vovó Bernaldina e Nelson Xangrê
são três importantes líderes de seus povos, exímios
conhecedores e respeitadas autoridades, e que, dentre
outras/os, pertencentes a uma grande geração de
lideranças políticas indígenas de atuação marcante
na defesa dos territórios indígenas, no avanço do reconhecimento constitucional dos direitos indígenas
e nas mais diversas lutas que comunidades e povos
indígenas, em seus movimentos e organizações, vem
travando historicamente no país.
A esta altura, quando a covid-19 é reportada em
povos indígenas em todas as regiões do Brasil, estes
relatos emergenciais são oferecidos para fomentar
figurações de vida à revelia do mundo pandêmico.
Conforme avançávamos no projeto, aqui e ali os
diagnósticos proliferavam, assim como os óbitos,
aumentando a sensação de catástrofe maior que os
números notificariam.
“Fica na aldeia, parente”: Povos indígenas e a pandemia de covid-19 é uma coletânea de experiências
18

de povos indígenas com o novo coronavírus, entre
parentes, comunidades e territórios, com atenção a
formas de manutenção da vida na adversidade e às
respostas dadas aos dilemas existenciais e desafios
mais que materiais colocados à toda a humanidade
pela pandemia, novas exigências sanitárias e, antes
de tudo, as perspectivas do mundo pós covid-19.
Projeto estabelecido sobre alianças epistemológicas e políticas entre pesquisadorxs, artistas e
ativistas indígenas e não-indígenas parceirxs, com
o objetivo de agir no contexto pandêmico, mediante
relatos, reflexões e análises de experiências de
povos indígenas na pandemia do novo coronavírus
(SARS-Cov-2), conhecimentos encaminhados desde
diferentes territórios, e conformados numa cooperação em rede. Na excepcionalidade que vivemos,
tais redes de parceria e cooperação são ativadas
para a promoção de práticas de isolamento social e
resistência articulada em rede, conectando saberes e
práticas tradicionais locais e científicos, com intensa
mediação de tecnologias e dispositivos digitais de
informação e comunicação.
Estamos em um estado de emergência no país,
marcado pelo acirramento de pressões, ameaças,
ataques e apagamentos a pessoas, comunidades e
terras indígenas, em que o próprio governo brasileiro
19

protagoniza descumprimento e violação de direitos
fundamentais e constitucionais, com incentivo à
violência: ataques a aldeias, condutas racistas,
invasões, exploração econômica e devastação de
terras e comunidades degradam as condições de
vida, no exato momento em que a política de atenção
à saúde indígena vem sendo desestruturada pelo
governo brasileiro, aprofundando a vulnerabilidade
dos povos e territórios indígenas ao contágio, com
grave iminência de um colapso sanitário e uma
tragédia humanitária.
Os materiais aqui ofertados, produzidos voluntariamente, pretendem ultrapassar o lugar de
registro editorial de uma tragédia em acontecimento,
ampliando o saldo positivo para além de suas páginas:
a venda dos livros destinará fundos para a Frente
indígena e indigenista de Prevenção e Combate ao
Coronavírus (Covid-19) em Terras Indígenas da
Região Sul do Brasil, como forma de apoio a iniciativas autônomas para o enfrentamento de impactos
da pandemia, associada à difusão de conhecimento
e à ação solidária, com engajamento da sociedade.
Em conjunto, os conhecimentos motivados pelo
novo coronavírus e seus efeitos cotejam experiências
passadas e em curso com aspectos das relações entre
os povos indígenas e o estado, demarcando-se a
20

persistência de um projeto de extermínio dessas
populações, no âmbito de suas lutas na perseguição
e na defesa do “bem viver”.
Aqui, as ideias exploram temas da ordem do dia
em suas correlações, filosofias da vida, territorialidades, organização política e ativismo, religião e
escatologia, memória e patrimônio cultural imaterial,
a dinâmica geográfica do contágio, indicadores de
vulnerabilidade socioeconômica e socioambiental,
percorrendo ideologias de morte, políticas difusas,
barreiras sanitárias, cantos, rezas e profecias repercutidas via aplicativos de mensagens, e, em geral,
lições de conduta pessoal e coletiva para a (con)
vivência na Terra, sendo simultaneamente matéria
do passado vivido, motivo do instante e faísca do
impendente.
A articulação une colaboradorxs atuantes em
diversas regiões do Brasil no combate ao genocídio
indígena, do passado e de agora, em pretensa contribuição que sobreviva ao momento de urgência
que o criou.
Rafael Pacheco
Gustavo Berbel
Macaio Poetônio
21

seguir é possível por aqui

jaider esbell

Nada pode mesmo ser feito quando a mudança
chega repentina. Chega repentina quando não escutamos os seguidos avisos dos antecessores em seus
ofícios de alertar. Mudanças são estados definitivos
que se estabelecem por força própria, imprimindo
outros ritmos e dinamismos. As poéticas são então
substituídas, de uma nostalgia distante e insistente
para um vazio e uma dor ainda apenas imaginada.
São assuntos para os ambientes das paisagens inimaginadas. Não se imagina aquilo que não se deseja
e, se por acaso isto é feito, ainda não será sentido de
fato tal efeito, pois a mudança ainda não se fez valer.
Sempre será imaginada a dor pois é do biológico
e do cosmo-orgânico de cada um. Um luto é um
estado constante e coletivo, mas em uma medida da
vida prática esse estado interessante da existência
é mesmo de cada pessoa consigo mesma. Há formas
distintas de se estar ou viver o luto. Especialmente
tendemos a entender o luto como um estado momentâneo de perda de entes queridos, ou seja, de
nossos parentes biológicos de mesma espécie ou de
27

pessoas adotadas por nossas emoções na dinâmica
das relações afetuosas bem sucedidas.
Mas é possível falar sobre outros estados de lutos
que vão muito além da relação predominante e limitadora de uma perda humana e sociofamiliar entre
seres humanos. Nós, povos indígenas, sentimos isso
em uma escala profunda e talvez isso nunca tenha
sido externalizado por não ser de interesse dos que
vivem essas práticas. No mundo das serventias das
palavras, nas urgências de esmiuçar outras relações
não encontramos facilmente descritas narrativas
sobre a angústia secular de uma vida preenchida por
seguidos atos violentos nas relações extrapoladas
entre seres que se compreendem como um corpo só.
Quem mais chorou e chora a morte daquele rio
que nem se soube o nome? Daquela população de
não-pessoas que foram varridas completas para o
mundo dos rejeitos por não servirem ao nosso modo
de ser do momento? Muito pouco foi empenhado
nessa mudança e, por não ter sido alardeada a contento, repetiu-se e repete-se no invisível, e mesmo
no visível, quando os gigantismos são mortificados
bem na nossa tela, como o contínuo vilipêndio da
floresta Amazônia em tempos reais e em velocidades
recordes.
28

Somos realmente capazes de imaginar a intricada relação dos povos indígenas com seus estados
plenos, ou seja, o sujeito integral e íntegro em seu
ambiente como natureza una e transcorrente? Não
chegamos a imaginar, por exemplo, o acúmulo de
emoções sedimentadas que são sentidas continuamente por nossos espíritos extirpados para cada
vez mais longe das florestas que não existem mais.
Não concebemos avaliar quantos estados de morte
se sobrepõem sobre nossas invisíveis passagens,
por onde hoje dominam megalópoles e os rios que
ainda cantam muito abaixo nas galerias dos esgotos.
Desconfio que já estamos voltando para cá, mais uma
vez, após seguidas vezes em que foram bem sucedidas
as mensagens dos apocalípticos que decretaram
nosso fim. Resistimos e, se acumulamos resistências,
somos os melhores nisso e ninguém vai além sem nós.
Temos para cada dor uma medicina e cada
micromomento nos cobra respostas específicas que
são sim muito bem dadas. Embora ainda estejamos
tão atrelados a arguires alheios, em que gerações
inteiras foram postas em sacrifícios, triunfaremos
em outros modos epistêmicos.
São as vidas perdidas que parecem necessárias
para alguma guinada no porvir incerto, e que talvez
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nunca se manifeste, pois não chegaremos a ver. De
novo nos assola o porém de duvidar que haja algum
sentido nessa confusão violenta sem tradução. Sem
tradução, mas se bem pensarmos é da tradição pois
somente que esteve muito à parte como o dito mundo
branco fique vagando nos escombros que anuviam
as clarividências.
Vivemos dessa forma, guerreando com o sistemão das coisas grandes e inexplicáveis, ao mesmo
tempo em que parecem ser simples os mecanismos
que nos absorvem e nos subvertem. Caminhamos
destituídos de nossa essência por tanto tempo que
já não achamos rastros seguros e, mesmo nas incertezas, pensamos estar diante da ideia de felicidade
quando, por momentos tão pequenos, miramos as
estrelas e elas piscam nos dando vagas pistas de por
onde recomeçar, quando o astro maior nos põe de
novo em pé a caminhar no escaldante caldeirão das
buscas perdidas. Falamos em curar a Terra quando
não nos damos conta de que alguém lançou tão
fortemente essas ideias advindas das rupturas. Então
esquecemos mais uma vez de decantar, pois é dolorido o processo do retorno e, talvez ao tropeçar lá na
frente, possamos enfim nos surpreender e afugentar
o algoz, pois de nós achamos que já sabemos bem.
30

Talvez venha daí a triste promessa do futuro
comum e pacífico. Talvez seja uma performance
inacabada, típica das grandes obras ilusórias que
nunca caberão nos aspectos concebíveis da ideia de
espaços. É que tudo soa tão repetitivo, até mesmo
os aconselhamentos de como lidar com isso ou com
aquilo, quando nas práticas abate-se um estado de
conformismo muito longe do sentido de conforto.
Certas estruturas nunca irão existir para além de
ensaios vagos sobre unidade, quando as estratégias
de tão simples não se estabelecem.
Vemos a imagem do emissário. Ele sentado em
posição de avisamento ou mesmo caminhando sem
nada levar em suas mãos. Mas, talvez, por não vê-lo
nada possuindo, atribuímos seu trabalho ao mundo
dos loucos desviados, descontados de qualquer parte
de nossa realidade. Quando não nos atrai a possibilidade de uma vida mais leve e arejada, de costas
para todos os fascínios de necessidades criadas,
diminuímos o nosso mundo e matamos todas as
chances que poderiam ser tentadas. Paulatinamente
vamos definhando quando perdemos substância ou
energia para remediar o que carregamos ainda na
inconsciência.
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Deriva de toda a concretude da unicidade esse
atrator de desencantos ou o epicentro para onde
são puxados todos os corpos dissonantes. Assim
se constituem os vícios primeiros da já distante
liberdade de se resolver por natureza própria, em
detrimento de um argumento de algo que venha a
se desenvolver. São tecnologias de sobrevivência
que desafiam a pólis, a entrega de um corpo para a
diluição da serventia, o devolver, o demover, o viver.
Outros estágios dos mecanismos sociais se
desintegram junto com o estado das lógicas e suas
matrizes erráticas. Deixamos nos levar para muito
longe, além de nós, e mesmo a gestão sobre os estados
saudáveis da loucura tendem a se perder de onde
ainda definhavam os mistérios das artes e artimanhas. Ficou em seu lugar uma vestimenta que não nos
serve, um palco para estórias de horrores sem donos,
ritos sem roteiros. Nos resta ainda algum tempo
para despistes. Ele vem de novo com a promessa
da simplicidade, com a negação da cidade e todas as
armadilhas bem postas com a modernidade.
Qual não seja acreditar que toda ordem uma
hora falha, e que as falhas criam fendas que levam
a um outro lugar que não será qualquer, por isso há
de se tentar um pouco mais, mais uma vez, pois é o
certo a se fazer. A serventia de um convite que se
32

aceita ou de um não que sai mesmo tímido, quando
por força opressora geraria outras enfermidades, nos
tolhendo do direito sagrado a uma boa morte, alegre,
se pensarmos nela como uma linda transformação.
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retomar o teko

visões kaiowa e guarani

de uma pandemia

eliel benites
tatiane klein

O sul de Mato Grosso do Sul, onde se
concentram as terras de ocupação dos Kaiowa e
Guarani, foi uma das últimas regiões brasileiras a
registrar casos confirmados de infecção pelo novo
coronavírus. Habitando pequenas terras espalhadas
por estados de todo o Centro-Sul do país, os povos
guarani neste estado hoje somam uma população
de 55 mil pessoas, a segunda maior no país, e fazem
parte de um contingente de mais de 280 mil pessoas
na América Latina (Mapa Guarani Continental, 2016;
Sesai, 2019). ¹
Muito embora a covid-19 tenha atingido primeiro as comunidades guarani nas Terras Indígenas
Jaraguá e Tenondé Porã, nas periferias da cidade de
São Paulo (SP) – que registraram os primeiros casos
confirmados já nas primeiras semanas da pandemia
–, não demoraria até a doença emergir entre os
Kaiowa, Guarani e Terena que vivem às margens
da cidade de Dourados (MS). É onde está localizada
a Reserva Indígena de Dourados (MS), com exíguos
3400 hectares de extensão e mais de 15 mil pessoas
39

(Sesai, 2019), vivendo em uma situação de extrema
vulnerabilidade social.
No dia 13 de maio de 2020, uma mulher de 35
anos seria o primeiro caso confirmado de covid-19
na reserva; tratava-se de uma funcionária de um
frigorífico da JBS Foods Seara, que emprega indígenas
de diferentes aldeias da região, hoje afastados de seus
postos de trabalho². O crescimento vertiginoso de
casos, chegando a mais de 270 casos no final de julho
de 2020, colocou em alerta as mais de 90 comunidades
kaiowa e guarani em Mato Grosso do Sul, levando a
Aty Guasu, a grande assembleia desses povos, a emitir
uma carta pública declarando estado de emergência
ante ao avanço da doença.
“Estamos diante de mais um massacre anunciado”, registrava a carta divulgada no dia 16 de maio,
entre demandas por ajuda humanitária e medidas
efetivas de atenção à saúde, que eram reforçadas por
meio da comunicação diária em grupos de apoiadores
no WhatsApp e, semanalmente, em transmissões ao
vivo pelo Facebook. “Quem será responsabilizado
pela morte do nosso povo?”, questionavam, pouco
antes de afirmar que as comunidades organizariam
bloqueios, ou melhor, barreiras sanitárias, nas
estradas e acessos a todas as aldeias.
40

mais um massacre

Não é por acaso que esta carta kaiowa e
guarani fala em “mais um massacre”. Desde os fins
do século XIX e ao longo do século XX, esses povos
vêm passando por violentos processos de expulsão
de suas terras, vivendo em reservas superlotadas,
terras indígenas e retomadas sob ameaça de despejo
e acampamentos à beira de estradas³ – cenário em
que tornaram-se comuns situações cotidianas de
racismo e violência; falta espaço para cultivar seus
próprios alimentos; acesso precário à água, à energia,
à documentação civil e outros direitos básicos.
Diferente então de outros povos indígenas,
que ainda que com dificuldades, vêm conseguindo
manter-se em relativo isolamento dentro de seus
próprios territórios, isso se tornou praticamente
impossível em Mato Grosso do Sul, já que as comunidades indígenas estão cercadas por fazendas ou
cidades por todos os lados.4
Em Dourados, há comunidades efetivamente
apartadas por muros dos condomínios fechados da
cidade, que é a segunda maior no estado: “Onde eu
vou plantar? O que nós vamos plantar? Nós não
temos lugar! A gente vai ali, tem branco; vai ali, tem
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branco”, reclamava Kuña Rendy’i, anciã que vivia em
uma das retomadas em frente aos muros do Conjunto
Residencial Monte Carlo no ano de 2018.
O antropólogo Spensy Pimentel (2017)
pontua que as aldeias kaiowa e guarani, em Mato
Grosso do Sul, são como imagens invertidas das
aldeias de povos indígenas em isolamento voluntário na Amazônia: estão em risco não por viverem
distantes de tudo e todos, mas talvez por viverem
perto demais de uma população preconceituosa e
indiferente a suas demandas. O quadro já vem se
agravando neste cenário de uma pandemia, inclusive
com manifestações de ódio disseminadas por áudios
de WhatsApp e comentários em páginas de jornais
locais, responsabilizando os indígenas e seu modo
de vida pelo espalhamento da doença na região.5
As dificuldades são ainda maiores nas mais
de 50 retomadas e acampamentos kaiowa e guarani:
as equipes volantes da Secretaria Especial de Saúde
Indígena (Sesai) responsáveis pela atenção básica à
saúde visitam essas áreas em intervalos que variam
entre 15 dias e um mês. Mesmo nas áreas mais
afastadas das grandes cidades, em retomadas como
a comunidade de Ypo’i, em Paranhos, os Guarani
seguem dependendo do poder público para ter acesso
à água e alimentos.
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Segundo um relatório técnico da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgado no dia 18 de abril
de 2020, as aldeias kaiowa e ñandeva do sul de Mato
Grosso do Sul estão numa região de elevada probabilidade de espalhamento da covid-19.6 Um outro
estudo demográfico, divulgado em 14 de maio de
2020, destaca a Terra Indígena Guyraroká, em Caarapó (MS), entre as mais vulneráveis de todo o país
ao novo coronavírus, levando em conta as condições
precárias de saneamento básico, a alta população de
idosos e, entre outros, o fato de que seu processo de
demarcação está parado por ações judiciais.7 Outras
26 terras kaiowa e guarani são mencionadas pelo
estudo em situação de vulnerabilidade aguda, crítica,
alta e moderada à covid-19.
Assim, além de lutar pela regularização
fundiária de suas terras pelo Estado brasileiro, as comunidades kaiowa e guarani que vivem em retomadas
e acampamentos precisam lidar com a precariedade de
acesso ao direito à saúde e à educação diferenciadas,
fruto também de um antigo processo de desmonte
dessas políticas por sucessivos governos – acirrados
no de Jair Messias Bolsonaro.
Diante da dificuldade em efetivar outras
medidas básicas de prevenção à covid-19 – como
lavar as mãos e praticar o isolamento domiciliar –,
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a construção de barreiras sanitárias foi uma das
estratégias comunitárias viáveis para intervir no
entra e sai de comerciantes não-indígenas, de
trabalhadores de usinas, de famílias em busca de
recursos nas cidades, inclusive o Auxílio Emergencial.
Hoje são cerca de 45 aldeias com suas
próprias barreiras, mas ainda há áreas que não
conseguiram restringir a circulação de não-indígenas. Paralelamente, o movimento indígena, suas
organizações e lideranças vêm tendo um papel
fundamental em pressionar e garantir a chegada
de alimentos e de EPIs, junto à atuação das equipes
de saúde, parceiros não-indígenas e do Ministério
Público Federal.
Outra estratégia adotada tem sido a divulgação de vídeos e imagens informativas pelos grupos de
WhatsApp das aldeias e a passagem de carros de som
com informes em língua guarani, já que o acesso a
celulares e à internet também é restrito. Assim, pelo
Whatsapp, a situação de cada tekoha é compartilhada
com parceiros não-indígenas e também entre os
próprios kaiowa e guarani, que agora evitam visitar
seus parentes em outras aldeias.
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barreiras sanitárias, cultos e rezas

Já no início da pandemia, em março, a
Reserva Indígena de Te’ýikue, em Caarapó (MS),
iniciou algumas dessas estratégias, com grande
protagonismo de professores e equipes indígenas de
saúde, já que, por orientação da Secretaria Especial
de Saúde Indígena (Sesai), foram criados em cada
Polo Base municipal comitês para combater o novo
coronavírus.
Lá, onde já foram registrados 14 casos
confirmados de covid-19, a comunidade indígena
está parada: as quatro escolas suspenderam as
aulas, embora os professores sigam entregando
atividades a seus alunos; o Centro de Referência
em Assistência Social (Cras) fechou; o atendimento
público das instituições foi paralisado. Mas ainda há
trabalhadores do corte e plantio de cana-de-açúcar
trabalhando, embora 200 deles tenham sido afastados
com vencimentos pela empresa Raízen após a ação
de testagem em massa que identificou os primeiros
infectados.
A fragilidade das equipes da Sesai diante
da pandemia é grande, principalmente por conta
da falta de Equipamentos de Proteção Individual
45

(EPI) e outros equipamentos básicos; a demanda por
equipamentos de saúde motivou, inclusive, uma ação
civil pública do Ministério Público Federal (MPF)
contra a União. Outra fragilidade está na dificuldade
por cumprir a quarentena nas comunidades, porque,
mesmo com toda essa mobilização, muitas famílias
em Teý’ikue continuam na normalidade: fazem
festas, jogam futebol e, em muitos locais, seguem
se reunindo em suas igrejas e realizando cultos.
Muitas pessoas em Teý’ikue, e em outras
aldeias kaiowa e guarani, não acreditam no novo
coronavírus e no perigo que ele representa para
suas vidas. Por isso, em Teýikue, os professores
e pesquisadores indígenas, que já têm um papel
importante como intermediadores da compreensão
de coisas novas, com a chegada da covid-19, buscam
produzir traduções para que todos construam uma
maneira de pensar sobre o que é esta nova doença e
entendam a importância de ficarem isolados – este,
um dos maiores desafios.
“No começo foi muito difícil fazer a comunidade entender que a prevenção era o melhor
caminho”, explica o professor e acadêmico Voninho
Benites, que é um dos voluntários da barreira sanitária da aldeia Teý’ikue. “A gente está tomando
muito cuidado com relação a vendedores ambulantes,
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entrega de cestas básicas, trabalhadores da usina
[de cana-de-açúcar], a gente abriu um diálogo que
está sendo muito proveitoso”. Dyna Vanessa Vera,
pesquisadora e professora na TI Takuarasu/Yvykuarusu, em Paranhos (MS), região de fronteira com o
Paraguai, conta que lá os funcionários, professores,
lideranças e agentes de saúde é que estão à frente
das ações, uma das primeiras áreas a constituir
barreiras: “A organização aqui é nossa mesmo. A
Sesai, enfermeiras, continuam com atendimento [de
saúde], [mas] não como a gente precisava”.
Tonico Benites, antropólogo kaiowa que
vive na TI Jaguapiré, em Tacuru (MS), vê dificuldades
em convencer as pessoas kaiowa e guarani a não
frequentar igrejas, já que a maioria, principalmente
nas reservas, frequenta uma mesma igreja com
suas famílias há anos e anos. Ele conta que também
tem sido difícil convencer os jovens e crianças a
parar o futebol, assim como pessoas que precisam
ir às cidades: “Como é que você vai segurar uma
pessoa, uma família, que precisa buscar alimento,
buscar recursos pra família? Jeheka é uma forma de
ir buscar algo, buscar algumas coisas para a família
que precisa”.
Os irmãos, como são chamados os muitos
kaiowa e guarani que aderem ao pentecostalismo
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(Pereira, 2004), também estão entre “os que não acreditam”, como conta Daniela João, do tekoha Guyra
Kambi’y, na TI Panambi/Lagoa Rica, em Douradina
(MS): “Alguns indígenas estão em dúvida ainda do
que está acontecendo. Eles não entendem; eles não
acreditam. Falam que essa doença não existe, que
não ia chegar para nós. Dizem: ‘Somos Deus é Amor,
filho de deus, essa doença é do diabo’”. Na aldeia
Lagoa Rica, nessa mesma TI, pelo menos duas células
da Igreja Pentecostal Deus É Amor (IPDA) seguem se
reunindo nos finais de semana, o que também ocorre
nas Reservas Indígenas de Amambai e Dourados,
onde há inúmeras outras denominações evangélicas,
não-indígenas e indígenas.
Na aldeia Teý’ikue, a situação da pandemia
provocou reuniões entre os pastores, que passaram
a definir também medidas de distanciamento social
para os irmãos, uso de máscaras e álcool em gel nas
igrejas da comunidade. As medidas de distanciamento também afetam os não pentecostais e rezadores,
que agora estão impossibilitados de reunir pessoas
para fazer jeroky, suas danças-cantos: a maior parte
das pessoas agora reza sozinha, em suas casas.
O rezador Florêncio Barbosa, mais conhecido
como Baixinho na aldeia Teý’ikue, é um dos que
vêm ajudando a reforçar a barreira sanitária da
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área, munido de seu chocalho mbaraka e de suas
rezas-cantos. O objetivo é fortalecer e proteger o
grupo de voluntários que controla o ingresso em
área além de, é claro, afastar a doença.

urucum, água e sabão

O início da quarentena no Brasil, em março
de 2020, coincidiu com o calendário das festas do
milho branco, os avati kyry dos Kaiowa. Elas estavam
previstas para acontecer em Panambizinho, Guyra
Kambi’y e Laranjeira Ñanderu naquele período, mas
só a primeira dessas comunidades pode reunir convidados indígenas e não-indígenas para sua grande
dança-canto. Nas outras duas, o problema básico da
aglomeração de pessoas não impediu o festejo, mas
o restringiu apenas aos moradores da aldeia.
Em abril e maio, Guyra Kambi’y, que também
já registra casos confirmados de covid-19, fortaleceu
seus protocolos de prevenção da doença – o que
inclui barreira sanitária, uso de máscaras, álcool
em gel, urucum e outros remédios tradicionais.
“Para os Guarani Kaiowa o urucum é usado para
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tirar coisas do mal ou espírito contra o mal, por isso
para entrar na retomada é preciso pintar o urucum no
rosto para espantar o mal”, explica uma postagem
pública na página da comunidade no Facebook.
Daniela João, jovem que vive nesse tekoha, explica
por que têm evitado sair da aldeia: “Na retomada a
gente toma remédio, banhos, chás, então [a doença]
não se aproxima quando a gente está na aldeia. O
problema é quando a gente vai para a cidade e volta
para a aldeia”.
A preparação de infusões ou poções a partir
de plantas que os Guarani classificam como pohã, ou
remédios, engaja rezadores da região, inclusive para
que sejam levados aos que estão em isolamento em
uma casa de retiro da Igreja Católica, em Dourados
– destinada a abrigar quem já testou positivo para
a doença. Dona Floriza Souza, rezadora que vive
na aldeia Jaguapiru, conta que ela e seu marido,
Jorge da Silva, usam máscaras para ir à cidade, mas
seguem rezando diariamente: “A gente está fazendo
muitos remédios medicinais, que para isso mesmo os
antepassados deixaram para nós – naquela época”.
Outra das indicações preventivas, repassadas inclusive aos parceiros não-indígenas, é tomar
erva-mate logo cedo e também fazer jehovasa, uma
série de movimentos com as mãos e os braços muito
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utilizados no xamanismo kaiowa e que permitem
afastar ou atrair agentes. Até mesmo falar demais
sobre a doença, ou dizer seu nome, pode ser uma
forma de atraí-la, explicam os rezadores kaiowa e
guarani.
Marilda Duarte, outra ñandesy (rezadora) da
região, vive na aldeia Bororo, onde já há inúmeras
pessoas doentes pela covid-19. Ela explica que essa
doença viaja por sobre vento e que, para combatê-la,
é preciso respeitar a quarentena, lavar bem as mãos
com sabão, usar máscara e álcool em gel, mas não
deixar de rezar com mbaraka, tomar remédios e fazer
jehovasa à noite e à tarde: “Upea mba’asy oúva tuvicha
etere’i ñandéve ko ñande tekohápe / Essa doença grande
mesmo veio entre nós, no nosso tekoha. Mombýry gui
ko mba’asy ou / De longe essa doença veio. Oúvy yvytu
rehe / Veio por sobre o vento. Upéa mba’asy ndaha’éi
pohã rei / Para essa doença não existe remédio.
Oporahéiva ombopiro’y upéa ñande rokágui. / Aqueles
que cantam afastam ela do nosso pátio. Oporahéiva
ombopiro’y arã. / Os cantadores vão afastar de novo.
Upéicha ñande reko. / Assim é o nosso sistema”.
São as desordens sociais e ambientais – que
envolvem humanos e não humanos – que estão na
base das explicações kaiowa sobre o surgimento
das doenças e, obviamente, o novo coronavírus
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não é o primeiro agente patogênico desconhecido
dos indígenas a chegar nesta região. A paulatina
ocupação do sul de Mato Grosso do Sul pelas frentes
de expansão agropastoril ao longo do último século
trouxe consigo não apenas devastação ambiental e
expropriação territorial, mas doenças epidêmicas
que levaram comunidades inteiras à morte.
“Quando comecei a explicar para eles sobre
coronavírus, rapidamente acionaram essa memória;
lembraram dos acontecimentos do passado, quando
chegaram outros vírus também mortais, e acionando
as rezas”, explica o antropólogo Tonico Benites sobre
a compreensão dos mais velhos, entre eles, ñandesy
e ñanderu (rezadoras e rezadores), em torno do novo
coronavírus. “Era explicado como um vento de
fogo e os rezadores não conseguiam esfriar, porque
o guardião desses vírus de fogo é muito eficiente
para atacar todo mundo – e o rezador não consegue
barrar”.
Salvador Reinoso, ñanderu que vive na Terra
Indígena Ñanderu Marangatu, em Antônio João, é um
dos que guarda essa memória viva. Aos 77 anos, ele
assistiu à chegada dos não-indígenas à região e ficou
órfão quando tinha em torno de dez anos, após seu
pai pegar tuberculose. Ele conta que naquele tempo
não havia médicos, nem Polo-Base da Sesai, para
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ajudar a combater as doenças: “Solo oῖ ñembo’ekuaaha
mante. / Só tinha aqueles que sabiam ñembo’e.
Oroho ñembo’ekuaha rovaguýpe ha’e. Nós íamos
àqueles que sabiam ñembo’e.
Ñembo’ekuaaha oñembo’eha pohã. Aqueles que
sabiam ñembo’e rezavam os remédios.
Péicha la ore ymãrupi. Assim nós fazíamos
no tempo antigo”.
O modo de operar das doenças, então, é
muito bem conhecido pelos Kaiowa e, eventualmente, ele pode ser combatido por rezas específicas,
que seguem sendo empregadas na situação atual –
ainda que conjugadas às medidas preconizadas pelas
autoridades de saúde para prevenção da covid-19.
Mas outras das estratégias utilizadas pelos Kaiowa
e Guarani diante das pandemias no passado hoje já
não são mais possíveis.

retomar o teko

Se algumas pessoas kaiowa e guarani demoram a acreditar nos riscos do novo coronavírus para
suas comunidades, isto ocorre, em parte, porque
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as gerações mais jovens não guardam memória da
experiência de dizimação por outras doenças desconhecidas, histórias bem conhecidas pelos anciãos que
viveram o tempo do sarambi, ou esparramo (Brand,
1997).
Essa dispersão de famílias nas primeiras
décadas do século XX foi uma “transformação radical no modelo de assentamento das comunidades
kaiowa”, que só ocorreu porque os Kaiowa e Guarani
ainda podiam caminhar por seu próprio território,
esquivando-se da remoção para as reservas indígenas e do contato com as frentes agropastoris (cf.
Pereira e Eremites, 2009, p. 53). Diante dos ataques
de sarampo, varíola, malária, tuberculose e gripes
que assolaram seus tekoha, era possível abandonar
uma localidade em busca da sobrevivência. A vida
nas reservas, criadas pelo Estado brasileiro, então,
produziu estabilizações em um mundo marcado pelo
movimento, já que a existência dos Kaiowa e Guarani
se expressa na palavra yvyrasáva: são viajantes da
terra (yvy) (cf. Benites, 2020, p. 23).
No passado, os tekoha ou aldeias eram
resultado do equilíbrio entre as redes que o produziam, por meio do equilíbrio entre um conjunto
de elementos e seres em movimento - os Kaiowa e
Guarani inclusive, como agentes. Esse equilíbrio é o
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que se chama de teko joja, “jeito harmonioso de ser”
(cf. Benites, 2020, p. 34). A chegada dos não-indígenas
e a constituição das cidades, vilas, distritos, estradas
gera a decomposição do equilíbrio local dos tekoha
e promove agressões aos guardiões ou donos (jara)
das doenças, antes guardados na “natureza”.
Não são novos os alertas feitos por povos
indígenas, em diferentes regiões do mundo, de que
há uma fina relação entre a saúde dos corpos e aquilo
que os não-indígenas chamam de “natureza”: se
destruirmos a “natureza”, estaremos destruindo
a nós mesmos, dizem. Para os Kaiowa e Guarani,
como já dito, os desequilíbrios ambientais e sociais
estão conectados ao aparecimento das doenças e
a devastação ambiental pode produzir efeitos sem
precedentes. Pandemias como a da covid-19 são
sintomas desse desequilíbrio e respostas da terra a
ele, esta podendo ser apenas a primeira de várias
ondas de pandemias.
Do ponto de vista dos Kaiowa e Guarani,
que há tanto lutam para seguir vivendo conforme o
seu teko, seu sistema, em uma região devastada pelo
agronegócio, esses primeiros sinais são mensagens
para que haja uma mudança de postura – para mudar
a política, o pensamento, o teko dos não-indígenas.
Não parece haver, ainda, condições para enfrentar

as tais respostas da terra e pouca disposição para ouvir
essa insistente mensagem dos povos indígenas.
Que este texto sirva, ao menos, para mostrar
aos não-indígenas que, para fazer frente a uma
pandemia sem precedentes como a da covid-19, os
indígenas em Mato Grosso do Sul precisam de ajuda
humanitária e ações efetivas de atenção à saúde, mas
também ter de volta suas terras - porque, para eles,
sem terra não há saúde, não há teko.

Este texto é uma versão da comunicação apresentada pelos autores na mesa redonda virtual
“Povos indígenas e o coronavírus: Panorama
brasileiro e atualidades regionais”, realizada
pelo Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), no
dia 23 de abril de 2020. Aqui reunimos algumas
ideias preliminares sobre o tema – desenvolvidas
através de diálogos remotos entre os autores
e de entrevistas feitas por telefone com outros
pesquisadores kaiowa e guarani –, com o objetivo
de iniciar (e não encerrar) um esforço mais
aprofundado de reflexão sobre as especulações
desse povo em torno da pandemia da covid-19.
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Notas

1 - A exceção fica por conta da Terra Indígena Nova
Jacundá, no estado do Pará, única área de ocupação
guarani na região norte.
2 - O assunto foi detalhado por Nataly Foscaches
e Tatiane Klein na reportagem “Dos frigoríficos
às plantações de cana: como o agronegócio expôs
indígenas à covid-19”, publicada em 24 de junho de
2020, pela Repórter Brasil. Disponível em <https://
reporterbrasil.org.br/2020/06/dos-frigorificos-as-plantacoes-de-cana:-como-o-agronegocio-expos-indigenas-a-covid-19>.
3 - Segundo Crespe (2015), os termos retomada e
acampamento são utilizados pelos Kaiowa e Guarani
para fazer referência às áreas reocupadas por eles a
partir da década de 1980, mas a noção preferencial
para se referir a essas áreas é tekoharã – “o tekoha
que precisa ser novamente” (p. 163). Eles apontam,
diz a autora, “para as saídas/respostas encontradas
pelos Kaiowá e Guarani à situação de reserva e ao
esfacelamento das famílias extensas” (p. 164).
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4 - Vale destacar que, mesmo vivendo em uma terra
de mais de 9 milhões hectares, na Amazônia Legal,
o povo Yanomami está também ameaçado pela
pandemia de covid-19 em razão da presença de 20
mil garimpeiros ilegais em sua terra.
5 - Como registra Valéria Araújo na reportagem
“Pandemia desencadeia onda de ódio contra índios
na internet”, publicada em 25 de maio de 2020,
no Jornal O Progresso (Dourados, MS). Disponível
em <https://www.progresso.com.br/cotidiano/
dourados-pandemia-desencadeia-onda-de-odio-contra-indios-na-internet/372875>.
6 - Ver “Risco de espalhamento da COVID-19 em
populações indígenas: considerações preliminares
sobre vulnerabilidade geográfica e sociodemográfica”. Disponível em <https://portal.fiocruz.br/sites/
portal.fiocruz.br/files/documentos/relatorios_tecnicos_-_covid-19_procc-emap-ensp-covid-19-report4_20200419-indigenas.pdf>
7 - Ver “Análise de vulnerabilidade demográfica e
infraestrutural das Terras Indígenas à Covid-19”
(Azevedo et al, 2020).
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“está se cumprindo uma
palavra dia após dia...”

claudemir da silva
dival da silva

de onde viemos, para onde fomos

Nós convivemos na Terra Indígena São
Jerônimo, junto aos Kaingang e Guarani, e a maioria
do povo Xetá vive aqui. O fortidão dos Xetá é aqui
hoje, onde se encontram 32 famílias do povo do
Tikuein. Tem os outros parentes, em Kakané Porã
(Curitiba, PR), na Terra Indígena Marrecas dos Índios
(Turvo, PR), na Terra Indígena Xapecó (Ipuaçu, SC),
nas cidades de Umuarama (PR) e Douradina (PR).
Nossa chegada aqui foi na época que nosso
pai era vivo. A gente veio da Terra Indígena Pinhalzinho, passou pela aldeia de Ortigueira (PR) e chegamos
aqui todos jovens, uma criançada. A gente se formou,
construímos nossas famílias e estamos aqui até hoje.
Na época do Serviço de Proteção aos Índios
(SPI), quando foi descoberto o povo Xetá em Umuarama, e quando houve a devastação na década de
1940, o chefe João Serrano pegou e trouxe nosso avô
Mã, tio Nhengo, e nosso pai, que era criancinha. Esse
João Serrano tomava conta das aldeias indígenas de
Laranjinha e Pinhalzinho (Santa Amélia, PR), onde ele
morava, aqui de São Jerônimo e lá de Apucaraninha
na época. Ele fazia essa expedição, e quando ele ia
CLAUDEMIR:
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correr essas aldeias, trazia nosso pai e nosso avô;
não largava eles sozinhos, e eles tinham costume só
com ele. Nosso pai fazia essa trajetória aqui junto
com esse João Serrano.
Nosso pai foi se formando, foi se formando...
daí ele viu nossa mãe. Ela teve um primeiro casamento, infelizmente não deu certo; ela se separou,
e esse João Serrano conseguiu ajuntar nossa mãe
com nosso pai, que sempre falava dessa terra de São
Jerônimo, que tinha muita vontade de vir pra cá. Ele
era rapaizão ainda e já era casado, mas não tinha
nenhum filho na época. Daí vai...vai... e começou a
ter os filhos, que somos nós.
A gente se mudou do Pinhalzinho pra
Ortigueira (PR), na Terra Indígena Queimadas. O
pai tinha problema no pulmão e foi se tratar em
Londrina (PR), onde na época era a regional da Funai
responsável por todas essas aldeias.
Num certo dia ele encontrou o Nivaldo,
então cacique dos Kaingang, e o Nelson Vargas, que
era cacique dos Guarani. Ele começou a dialogar
com eles, e pediu se poderia vir embora para essa
esta Terra Indígena São Jerônimo. Eles falaram: ‘as
terras indígenas são nossas mesmo, dos indígenas,
né?’, e então ele voltou e falou para nossa mãe que
queria vir embora para cá.

A gente morava na Terra Indígena Queimadas. Ele chegou lá e conversou com o chefe de
Posto, e o administrador da Funai era o Irani, que
ajeitou um carro pra trazer nossa mudança para
esta Terra Indígena.

porteiras fechadas, atendimento

24 horas

Hoje a nossa vivência não é ruim, nem
bom. Não é fácil para ninguém, ainda mais agora
com a chegada dessas epidemias.
Aqui na nossa terra indígena a maioria dos
pessoal trabalha fora, pois aqui dentro da aldeia não
tem emprego, não tem nada disso. E esse impacto
foi tão grande, devido não só à preocupação, como
também o medo. A coisa se complicou mais, não só
para a gente, como para todos, foi uma calamidade
bem precária não só para os Xetá, como também para
os Kaingang, os Guarani e para os não-indígenas. O
impacto foi em todos, na vida toda.
O isolamento, na verdade, não foi feito só
pelo povo Xetá, mas por várias etnias. Até hoje ali
para o lado da Amazônia ainda existe, tanto é que,
CLAUDEMIR:
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no ano passado, descobriram uma etnia que nunca
teve contato com povo branco, os não-indígenas.
Os próprios do Xingu mesmo, as outras etnias de lá,
eles eram mais isolados que na muvuca, digamos,
no fervo de gente. Tanto é que três ou quatro vezes
que fui no Acampamento Terra Livre, lá em Brasília,
a maioria que vem ali não são muito bem vestidos
igual a gente, são um pouco mais livres. Eu encontrei,
e fiz amizade com um vindo do Xingu que estava lá.
Ele me falou, e é possível ver nos documentários, que
na aldeia deles, eles ficam como vieram ao mundo,
convivem ainda nessa forma.
Vi esses tempos atrás, logo que começou essa
epidemia, os casos de indígenas que faleceram com
essa doença, contaminados. Veio, então, essa ordem
da Funai que não é para deixar os indígenas saírem
fora dessa terra indígena, e os caciques tiveram que
acatar, fecharam as porteiras e ficam 24 horas ali
atendendo. Pessoas de fora eles não deixam entrar
nem por brincadeira, e os nossos aqui saem bem
pouquinho, às vezes duas ou uma pessoa, e só uma
vez por dia, não pode ir todo dia pra cidade. Isso aí
prejudicou muito não só nossas vidas cotidianas,
como a de todos que convivem aqui. Pra ir pra cidade
não pode ir toda a família, vai às vezes o homem
da casa ou a esposa, pra fazer o que tem que fazer.
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Não está boa a coisa, não. A gente está
vivendo hoje, está indo pra quase dois meses essa
coisa, então está bem precária. Muitas pessoas aqui
perderam o emprego devido à proteção, já que há
uma ordem vinda da Funai para os caciques não
deixarem os indígenas saírem, e eles tiveram que
acatar, fecharam as porteiras – ‘ninguém entra,
ninguém sai’.
A situação da saúde aqui por enquanto está
continuando, estão entrando enfermeira e médico,
mas só para cobrir emergências, porque não dá pra
fazer muita coisa. Não tem como sair para fazer muita
coisa, só mais por emergência, então complicou
essa parte pra nós também. O posto de saúde está
funcionando, mas para ir lá só na última precisão
mesmo, porque não pode se aglomerar muito lá.
Por conta dessa epidemia, ficou complicado até pra
gente ir no posto de saúde, e só vai em uma precisão
mesmo.
Aqui na região o único caso que a gente ficou
sabendo é em Assaí (PR). A gente ficou sabendo que
teve um caso, e não alastrou, porque acho que tomaram as providencias lá. Não dá para a gente deslocar
para essas cidades, só por emergência mesmo.
DIVAL:
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essa tal de máscara

cuidados a distância

A gente vem se prevenindo pelo seguinte: a
gente não tem muitas condições de se tratar dessa
doença. Um dia, se for contraída essa doença dentro
da aldeia, se escapar é bem pouco, porque a gente
não tem as condições como os não-índios têm – não
todos, mas alguns têm condições de se tratar. Nós
somos totalmente diferentes e somos impactados
nessa parte, de não poder se tratar.
Isso sem falar na ‘incomodação’ das máscaras que têm que ser usadas, porque a gente não
está acostumado com isso, e é uma coisa que vem
impactando muito não só os indígenas, mas os não-índios também, como vocês. É um uso de máscara
que é complicado, mas tem que ser; a gente está
sendo obrigado a usar essa coisa, essa tal de máscara.
Quando sai da aldeia usamos máscaras, sim,
mas dentro da aldeia não, porque não corremos esse
risco aqui. Mas quando sai fora tem que utilizar a
máscara, ou não tem condições de sair, e também
porque não entra no comércio, não faz nada na
cidade sem máscara.
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Pra gente é uma preocupação muito
grande com os parentes que moram nas cidades.
Tanto é que tenho meu filho em Curitiba (PR), tenho
outra enteada que está em São Paulo, sem contar os
outros parentes que convivem na capital. E ali em
Umuarama, cidadezinha que teve caso também, o que
para a gente foi muito preocupante demais, porque
é um local que eles convivem também.
Para a gente é um sentimento bem constrangido. Tem hora que eu fico sozinho lá no meu
canto, e chego a chorar, pensando no meu menino
que está lá, e é só a mão de Deus para proteger ele e
mais ninguém. Infelizmente é assim, e exatamente
nesse momento eles não podem entrar na aldeia
de espécie nenhuma, já foi falado, por causa deles
estarem na cidade.
A gente pede a Deus todo dia pela saúde
deles – não só deles, como de todos os seres humanos. Mas é muito constrangido uma coisa dessa,
saber que a gente tem parentes nas capitais, nas
cidades, e muito mais o filho da gente, neto, nora. A
preocupação é muito grande, sim, é muito grande.
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foi para que a humanidade ficasse mais humilde

contato e isolamento

DIVAL: O que está acontecendo no mundo, acreditamos
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que é o cumprimento da palavra de Deus. Está se
cumprindo. Muitas pessoas às vezes não gostam
que a gente fale sobre essa parte, mas é a realidade
hoje. Porque a gente teve muita visão de Deus de
que ia acontecer essa coisa. Na minha opinião, eu
acredito que isso aí é a palavra de Deus que está
se cumprindo todos esses dias. Eu creio que Deus
permitiu isso ai para que o povo ficasse mais humilde
na presença Dele.
Porque a gente vê tanta coisa que está
acontecendo na face da terra, muitas corrupções,
muitas mortes, muita coisa acontecendo, então eu
acredito que isso ai é bíblico, e está se cumprindo
uma palavra dia após dia. Essa é minha opinião.
Eu acredito que estamos nos dias finais.
Nós estamos nos aproximando do arrebatamento,
segundo afirma a Bíblia. Então, eu acredito que é
dessa maneira. Cada qual tem uma opinião, mas a
minha opinião é essa, segundo o estudo que a gente
vem tendo sobre a Bíblia.
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encontro do passado... Vou falar do
passado, porque hoje, mesmo que a gente queira,
não tem jeito mais.
O primeiro encontro dos indígenas com os
não-indígenas foi um impacto muito grande, pior
que essa epidemia de hoje. Ainda não tem tanto
remédio para combater, mas estão conseguindo aos
pouquinhos. Já no primeiro contato dos não-indígenas com os indígenas foi um impacto ‘federal’ que
acabou com muitos indígenas. Tanto é que a gente
tem a história do nosso povo, que morreu muito
devido a alimentação que não eram acostumados,
de diarreia e outras coisas.
A gente aqui mais aqui do sul, por mais que
queira se proteger, já não consegue mais, porque
praticamente moramos dentro de uma cidade, a
nossa divisa da terra indígena com a cidade é apenas
um riozinho [Rio Tigre], sem contar as cidadezinhas
ao redor, que são bastantes. Infelizmente, então, de
qualquer maneira o impacto é muito grande pra nós.
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bibliotecas ambulantes, historiadores, nosso ouro
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nós temos. Aliás, hoje a gente tem um, o tio Kuein,
que, devido à velhura, a saúde dele é bem instável,
ele não anda muito bem de saúde.
Isso é uma realidade muito séria. Os índios
mais velhos pra nós são bibliotecas ambulantes.
Tanto é que nós perdemos um guarani, o tio da esposa
do Dival. Seu Zé Guarani, ele chamava. Aquele, olha!…
foi um historiador e tanto daqui de São Jerônimo.
Hoje tem os três irmãos dele, a sogra do Dival, dona
Isabel, que é uma historiadora, o tio Cirdo também,
é um historiador, mas já está bem velhinho, começando a querer caducar, está com quase cem anos.
Daí tem a avó Jerônima, que é a avó da minha esposa,
a Samira. Ficaram esses três indígenas dos Guarani,
que são historiadores.
Então, isso pra nós é de muita importância, e
nós damos muito valor nos nossos velhos indígenas.
Que nem eu costumo dizer, eu não posso falar que eu
sei tudo, porque estaria mentindo; o pouco que eu
sei, aprendi com esses índios velhos, não só com meu
pai, como nessas viagens que a gente faz e conhece
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os índios antigos. Eu gosto de conversar com os mais
velhos para aprender o que eu não sei.
Quando se trata do historiador indígena,
de idade, para nós é uma grande pessoa. Muito
importante não só na vida dos Xetá, como de todas
as etnias.
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importância para nós de uma pessoa mais
velha é de muito valor. Quando chegamos a perder
uma pessoa mais velha, sabemos que morreram
muitas histórias junto com aquela pessoa. A aprendizagem com esses mais velhos é uma prioridade para
nós, porque se amanhã ou depois nós perdemos uma
dessas bibliotecas, como se diz aí, quer dizer que a
gente perdeu, mas ficou um pouco da história com
a gente aqui. É muito importante.
Essa importância é muito grande porque
essas pessoas servem, para além da aprendizagem,
como um consolador da gente. Aprendemos muito
com eles, que têm uma sabedoria muito boa para
comentar, pra dar mais coragem e força para a
gente lutar, para gente continuar a vida com que
está acontecendo.
Nós sabemos que dias ruins ainda vêm. Esse
é um momento que a gente está vivendo, mas temos
a consciência de que dias ruins ainda vêm. Então
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essas pessoas são de muita importância porque eles
vêm nos preparando dia após dia. Muitas das coisas
que vêm acontecendo nos dias de hoje eu já sabia
que iam acontecer, porque o meu pai sempre vinha
preparando nós para esses tempos ruins que estão
acontecendo hoje. Então essas pessoas mais velhas
preparam os mais novos para quando chegar esse
dia estarem preparados, sabendo que isso era para
acontecer e que está acontecendo.

dá valor hoje nesses tipos de ervas medicinais somos
nós, indígenas. Então se o índio sair ali fora hoje e for
falar de um remédio, ninguém vai acreditar, ninguém
vai dar atenção a ele, eles correm muito para o lado
da tecnologia. A ajuda do nossos velhos é o conforto
dos povos indígenas, e nem todos dão valor.

remédios do mato
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dá muita importância para as ervas medicinais, ou
seja, os remédios do mato. Hoje tem muitos indígenas que quando sentem alguma coisa, correm
diretamente ao médico. Antigamente, quando não
existia essas coisas de médico, era muito difícil. A
gente cresceu nesse ritmo.
Estou com 42 anos e eu fui ao médico três
vezes só em toda essa caminhada minha, e hoje
graças a Deus não sinto nada. Quando vejo que estou
com alguma coisinha estranha, eu mesmo vou e
faço meus remédios. A sociedade hoje não acredita
muito nisso, o negócio deles vai muito para o lado da
tecnologia, os jovens da população só querem saber
de tecnologia, então hoje eles não dão valor. Quem
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alertas finais

Segundo o que eu fiquei sabendo, vou
dizer a verdade: eu isolei do mundo, eu não estou
assistindo televisão, não mexo com celular mais,
eu prefiro ficar isolado. Mas meu cunhado me falou
que viu nas reportagens dizendo que está vindo uma
vespa eu não sei de onde, e que esta vai ser pior que
esse coronavírus. Diz que vem pra devastar mesmo.
Então já fiquei meio alerta sobre essa questão. Só que
eu não posso confirmar, porque não vi. Me disseram
que é o que está correndo... Isso pode ser bem pior
que esse coronavírus. Como dizem, é uma peste
após peste. É uma coisa muito preocupante para
nós seres humanos, não só indígenas, mas todos os
seres humanos do mundo.
Será uma coisa como HIV, tuberculose,
câncer. Vai virar uma coisa comum, que a pessoa
às vezes vai lá e o médico dá um diagnóstico e fala
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‘você está com câncer’. Vai ser uma coisa normal,
as pessoas vão tocar a vida e se tratar. Não sabemos
o pensamento dos outros, os pensamentos não são
todos iguais. Mas, na verdade, quem decide isso é
Deus. Se Deus quiser dar um basta nisso, Ele dá. Se
Ele não quiser, vai deixar da maneira em que se
encontra.
Agora é a parte mais crítica. A mensagem
que eu quero dizer é: vamos seguir nos protegendo
como estamos, e as pessoas que forem ler esses
depoimentos nossos que se apeguem mais com Deus,
e vamos nos preparar para que Deus nos proteja
cada vez mais. Porque se com Deus a coisa está meio
crítica, imagina sem Ele! É só Deus na causa, e mais
ninguém. Essa é a mensagem que eu deixo para todos
os seres humanos do mundo.
Que Deus conforte aqueles que perderam
seu ente querido devido a essa epidemia. Quando
perdemos um ente querido não tem palavra para
confortar ninguém. Muitas coisas nós pedimos, mas
quem pode dar o conforto é só Deus, e mais ninguém.
A gente tenta ajudar, mas a força maior que tem
para nós seres humanos está nas mãos de Deus, é a
força Dele. Ele faz as coisas do jeito Dele para o ser
humano entender, então minha mensagem, que eu
deixo, é essa.
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Eu acredito que esse coronavírus jamais vai
acabar. Ele vai ficar para sempre aí, algumas pessoas
morrendo, outras se curando. Acredito que é uma
doença que vem pra ficar, como se fosse a doença da
dengue, do HIV. A questão é que o povo vai ter que
se acostumar com essa doença. Até hoje ninguém
pode encontrar uma solução para isso; pode ser que
surja um remédio para controlar, para melhorar
alguns, mas alguns podem continuar morrendo do
jeito que está. Nós pensamos dessa maneira.
É uma situação complicada que estamos
vivendo no mundo. Mas a minha mensagem que
deixo para quem for ler esse livro: se preocupe mais
um pouquinho com essa epidemia, proteja mais, faça
de tudo para que não venha a contrair esse vírus e
que se apegue com Deus. Seja um pouquinho mais
humilde, que Deus vai proteger – nos está protegendo
e creio que vai proteger todos que lerem esse livro.
DIVAL:

Texto elaborado a partir de entrevista de Dival da
Silva e Claudemir da Silva concedida a Luana Maria
de Souza, por ligação telefônica. Transcrição, edição
e revisão: Luana Maria de Souza; Rafael Pacheco
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resiliência em tempos de pandemia

luana maria de souza

Os Xetá são um povo indígena falante de
língua tupi-guarani. Cerca de 200 pessoas vivem em
terras indígenas e cidades, nas zonas rurais e urbanas
no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso
do Sul, podendo haver outros em outras localidades.
Viviam no vale do Rio Ivaí, atual noroeste
paranaense, até que a sua continuidade no território tradicionalmente ocupado na região de Serra
dos Dourados foi interrompida à força por ações
genocidas, operacionalizadas por atores da frente
de colonização e expansão agrícola, de modo que as
histórias xetá a partir da década de 1940 são marcadas por violências de toda ordem, como assassinatos,
expulsões e remoções.
Com o extermínio e dispersão de parentes
e destruição do mato, aqueles então desconhecidos
invasores, os txikãndji (= homem branco), lotearam,
venderam e reocuparam as terras, renomeando-a
como os municípios de Umuarama, Douradina,
Ivaté e outros. Lá, parte do território tradicional
indígena foi identificado pela Funai, mas o processo
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demarcatório segue inconcluso, impedindo-os do
retorno e posse de suas terras.
Os irmãos Dival e Claudemir moram na TI
São Jerônimo, no norte do PR, e ali são cacique e
vice-cacique dos Xetá. Aproximadamente 600 pessoas
dos povos Kaingang, Guarani e Xetá, bem como
não-indígenas, convivem na TI, dos quais as 170
pessoas dividas entre 32 famílias xetá perfazem cerca
de 27% da população.
As suas falas apresentam um cenário de impactos diversos e alterações incontornáveis ocorridas
no mundo, decorrentes da pandemia do Covid-19,
remarcando a influência de comportamentos e
posturas humanas em acontecimentos desta ordem.
Em um território ainda isolado do vírus, a imposição
da quarentena com isolamento social e exigências
sanitárias colocaram desafios e impasses, que vão
desde a dimensão íntima da prática do cuidado com
familiares à distância e na impossibilidade de encontrá-lxs, até reflexões apocalípticas, num cenário em
que os efeitos sobretudo econômicos da pandemia
se antecipam à contaminação.
A resiliência das gerações passadas e o
engajamento das atuais no registro e visibilidade de
sua história faz da memória algo importante, como
está nas palavras de meu anfitrião e amigo Dival: ‘As

pessoas que forem adquirir esse livro, sempre que o
lerem vão lembrar que a gente existe e o lugar onde
a gente mora, e, não só de nós, como das demais
pessoas que estarão incluídas neste livro também’.
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modos de vida kaingang
no ũri e os desafios
perante a pandemia

jaciele nyg kuitá fideles
paola andrade gibram

Não é possível falar de saúde indígena sem
falar de território. Os corpos indígenas são parte
de seu território, seus territórios são parte de seus
corpos. Para os Kaingang, um corpo são (há) só é
concebível na livre relação com seu ambiente de
origem, onde muitas vezes a pessoa teve seu umbigo
enterrado, criando uma ligação direta de seu espírito
(kãnhvég) com a terra (ga). Em seus territórios de
origem estão também enterrados seus antepassados,
por onde seus espíritos permanecem. A relação
dos Kaingang com seus territórios originários é,
portanto, umbilical e ancestral.
De modo geral, os Kaingang possuem conhecimentos valiosíssimos sobre relações interespecíficas em seus territórios. Conhecimentos vastos sobre
as plantas, que são alimento (jẽn), remédio (vẽnh
kagta), além de proverem material para a fabricação
de cestos, peneiras, armadilhas, ornamentos. A
relação ancestral kanhgág com as plantas aponta
para formas de cuidado, e não de exploração. Sabe-se
o momento e a forma de colher mantendo vivos os
brotos das plantas, disseminando sementes, para que
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elas continuem fornecendo seus benefícios em forma
de alimento, matéria-prima ou de cura. Essa relação
com as plantas passa por relações de subjetividade:
as plantas não são coisas, mas seres que possuem
espíritos – tãn, por vezes também traduzidos como
donos – com os quais deve-se construir relações de
atentividade e respeito.
O mesmo ocorre com os animais, com os
quais os conhecimentos sobre seus modos de vida,
seus hábitos e seus mestres perpassam as relações
cotidianas estabelecidas com esses seres. Se, por um
lado, os animais são fonte de alimento – por meio
da caça ou da pesca para a subsistência – por outro
representam também seres com quem se aprende.
Com os animais e seus jagré, os kujá, especialistas
kaingang em cura e orientação, estabelecem relações
de troca, aprendizado e cuidado constante. Os jagré
são como mestres, ou guias para os conhecimentos
e práticas de cura, sendo também considerados
protetores espirituais para cada pessoa kanhgág.
Essa relação atentiva, ancestral e umbilical
dos Kaingang com ga (terra) e os seres que nela
habitam, sempre ocorreu em territórios vastos, não
em pequenos lotes de terra, como hoje se encontram o povo kaingang e outros povos indígenas.
Os Kaingang formam, com os Xokleng, o grupo dos
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Jê Meridionais, povos originários que habitam os
territórios hoje compreendidos como estados do Sul
do Brasil (além de parte do estado de São Paulo), há
aproximadamente 3 mil anos. Os Kaingang sempre
circularam por territórios onde estabeleciam seus
acampamentos (vãre), retornando a aldeias centrais,
de origem, os ẽmã. A circulação pelo território ocorria
pelas bacias dos grandes rios, desde o Paranapanema
até o Uruguai, estendendo-se mais ao sul.1 Coletivos
kaingang formavam uma grande rede relacional,
entre os quais eram estabelecidas relações por
meio de trocas e grandes festas, e também por meio
da guerra, que sempre foi constitutiva aos povos
indígenas.
Essa forma de relação do povo Kaingang
com o território, no entanto, foi bruscamente
transformada desde que se deu início o contato
com os fóg (não-indígenas). A invasão e ocupação de
seus territórios iniciou-se com frentes de expansão
colonial no período de atuação dos bandeirantes
(século XVI), e seguiu com violações posteriores
conduzidas por militares, exploradores de minério,
tropeiros e fazendeiros. No século XIX, as tentativas
de concentração de indígenas para liberação de
territórios se deu através da implementação da
política de aldeamentos, os quais eram administrados
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por padres capuchinhos e geridos politicamente de
forma conjunta por setores do governo colonial e
provincial.2 Nesse período, formaram-se grandes
fazendas sob a posse de barões que passaram para
seu domínio territórios tradicionalmente ocupados
pelos indígenas. Todos esses períodos são descritos
em registros como marcados por muitas mortes por
epidemias e por violentos embates.
O início do século XX, por sua vez, caracterizou-se pela presença do órgão indigenista
Serviço de Proteção aos Índios (SPI), que atuou
incisivamente nas terras kaingang já demarcadas.
A presença deste órgão indigenista nos territórios
kaingang foi marcada pelo trabalho compulsório
indígena por meio do sistema do panelão, bem como
pela presença de fiscais, imposição de vestimentas,
uniformes e concentração de indígenas em Sedes
construídas para o posto indígena.3 A atuação do
SPI visava principalmente integrar os indígenas
no mercado de trabalho, transformando-os em
trabalhadores rurais. Por conseguinte, sua instalação
nos territórios kaingang não apenas acarretou em
imposições de trabalho em lavouras, como também
fomentou a perseguição às práticas e conhecimentos
indígenas considerados tradicionais – festas, rituais,
práticas xamânicas, e mesmo a própria língua. A
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atuação pungente do SPI é hoje ainda rememorada
por indígenas moradores da Terra Indígena (TI)
Apucaraninha, no norte do Paraná, onde, assim como
em outras TIs kaingang (como Nonoai, Mangueirinha
e Palmas) a instalação dos postos se deu de forma
vigorosa e duradoura - desde as primeiras décadas do
século XX até o ano de 1967, quando, após inúmeras
acusações de corrupção e demais crimes promovidos
por pessoas ligadas ao órgão, este foi sucedido pela
Funai (Fundação Nacional do Índio).
Uma das feridas históricas também deixadas pelos órgãos indigenistas no passado foi a
implementação dos arrendamentos de terras nos
territórios indígenas. Existem documentos que
provam que os primeiros arrendamentos foram
realizados por agentes dos próprios órgãos estatais,
em parceria com fazendeiros e exploradores de
madeira da região. Com o tempo, essa prática passou
a ser constituinte em diversos territórios indígenas
onde houve a atuação do SPI. Territórios que, em
determinada época, passaram a ter um chefe de
posto não-indígena e um capitão indígena contratado
para trabalhar para os órgãos indigenistas (leia-se
SPI e Funai). Nas últimas décadas, a figura do capitão
indígena foi, nos territórios kaingang e em outros,
substituída pela figura do cacique, o qual passou
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a assumir também as funções do chefe de posto,
extinta no período de reestruturação da Funai na
última década.
O ponto a se frisar é que se percebe, em
alguns territórios indígenas, uma continuidade de
certos tipos de práticas administrativas iniciadas e
estabelecidas nesse passado tutelar - um passado,
notemos, ainda recente. Algumas delas coadunam
com práticas de arrendamento, sendo esta a forma
como algumas lideranças indígenas se inserem na
economia local. Uma economia regida na maioria
das vezes pelo agronegócio, que fomenta o plantio
de monoculturas de cereais e grãos, dos quais se tem
uma predominância exacerbada da soja. Assim, a
população kaingang se vê, em muitos casos, morando
em territórios extremamente reduzidos e dentro
dos quais não se tem espaço para o plantio para
a subsistência – seja pelo confinamento, seja pela
predominância de monocultivos de soja em áreas
de arrendamento.
Essa contextualização tem como objetivo
expor as maiores dificuldades enfrentadas pelos
Kaingang - e por outros povos indígenas que vivem
em contextos semelhantes - perante a crise da
pandemia do coronavírus. Todos sabemos que a
mais eficiente forma de proteção ao coronavírus
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é o isolamento. Se dentro das aldeias o isolamento
é praticamente impossível, devido ao alto grau de
convivialidade estabelecida intensivamente nas
redes de parentela ampla – dificilmente se vive/
convive com apenas um núcleo familiar – o ideal
seria fechar as entradas para os territórios, evitando
a circulação da população indígena às cidades e a
entrada da população não-indígena às aldeias.
No entanto, esse isolamento territorial é
também praticamente impossível para os modos
de vida de grande parte da população kaingang (e
outras). Como vimos, os Kaingang se encontram, no
ũri (tempo atual), confinados em territórios drasticamente reduzidos, os quais, ainda que possuam
ilhas florestais, têm suas áreas de plantio tomadas
por monocultivos. A esse aspecto ambiental, soma-se
as históricas imposições integracionistas para que
aderissem à lógica do mercado e para que abandonassem seus costumes, conhecimentos e modos
de vida tradicional. Todos esses aspectos somam
para que muitos indígenas kaingang no ũri tenham
que procurar alternativas econômicas fora de seus
territórios – esta se apresentando muitas vezes como
a única saída para a própria subsistência, bem como
para a subsistência da parentela próxima.
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Dentre os trabalhos mais frequentemente
exercidos pelos Kaingang fora de seus territórios
estão a colheita de insumos agrícolas, a mão de obra
em grandes frigoríficos e a venda de artesanato.
A colheita agrícola realiza-se em temporalidade
sazonal, quando um número considerável de indígenas desloca-se para a região para a realização deste
trabalho (destaca-se a coleta de cebola, cenoura e
maçã). Ganham, para isso, valores em diárias de
trabalho, não havendo contratos empregatícios. Já
o trabalho em frigoríficos – mais evidente na região
do Oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande
do Sul - é cotidiano e contratual. Geralmente, os
funcionários indígenas são levados e trazidos por um
ônibus que os deslocam de suas aldeias até o local
de trabalho na cidade e de lá de volta a suas aldeias.
Já a venda de artesanato apresenta-se
como a atividade econômica mais difundida entre
os Kaingang. Grande parte da população exerce a
produção de artefatos: cestas, cestos e peneiras, que
são a principal produção, sendo também produzidos
ornamentos para o corpo como colares e pulseiras,
armas de brinquedo (arco e flecha, bodoque, estilingues), enfeites para a casa, e outros. A matéria
prima mais frequentemente utilizada são as fibras
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de taquara, sendo também utilizados diversos tipos
de cipó para este fim.4
A venda do artesanato é feita nas cidades,
por onde mulheres kaingang circulam e pernoitam
com suas famílias. A circulação por outros territórios,
nos quais incluem-se as cidades hoje construídas
sobre territórios indígenas ancestrais (tal como a
cidade de Londrina (PR), para onde muitos Kaingang
da TI Apucaraninha vão vender seus artesanatos),
sempre fez, como mencionado, parte do modo de
vida kanhgág. A circulação por amplos territórios
faz parte da construção da pessoa kanhgág, que
se constitui nas trocas, na experiência fora e no
retorno ao dentro – a seu território de origem, sua
comunidade, sua casa (ĩn).
Os dois primeiros casos de contaminação
por covid-19 entre os Kaingang ocorreram por um
casal, habitante da TI Serrinha (RS), que trabalhava
em um frigorífico. Felizmente, essas duas pessoas
já estão curadas. No dia em que este texto é escrito
(20/05/2020), além destes dois casos de Serrinha,
conta-se com dois casos na aldeia Bananeiras da TI
Nonoai (RS), seis casos na TI Xapecó (SC), sendo 2 na
aldeia Paiol de Barro e 4 na aldeia Sede (dentre estes
afetados na aldeia Sede, uma mulher é da equipe de
saúde indígena). Conta-se também com um caso de
101

risco na TI Kondá (SC), pois trata-se de um homem
idoso de 81 anos.
Importante frisar que a pandemia e o
isolamento iniciaram-se na época do ano próxima
à páscoa, período em que mais se vendem artesanatos nas cidades. Assim, se os Kaingang se viram
interditados a exercer essa atividade devido à
pandemia, tornam-se ainda mais urgente medidas
do Estado voltadas à sustentabilidade econômica
dessa população indígena. A questão que surge,
portanto, é como garantir sustentabilidade a essas
pessoas e famílias que dependem do trabalho fora de
suas aldeias, provendo, principalmente, alimentos
e bens de consumo básico de saúde e proteção. A
garantia de uma segurança alimentar, bem como
medidas básicas de higiene – e a garantia decorrente
do isolamento dos territórios -, são os primeiros
e principais desafios a serem enfrentados nessa
pandemia.
Diante da ausência de medidas por parte do
Estado, organizações e redes indígenas têm tomado
a frente na mobilização de iniciativas voltadas à
proteção e à garantia de subsistência nos territórios.
Assim, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil
(Apib) articulou-se com lideranças de todo o país para
que fossem organizados grupos regionais voltados
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à proteção e ao controle dos efeitos adversos da
pandemia e do isolamento. Formaram-se redes de
indígenas e não-indígenas parceiros, que se comunicam principalmente pelo Whatsapp e divulgam
suas demandas e ações pelas redes sociais como
Facebook e Instagram. Na Região Sul foi formada
primeiramente uma rede mais ampla, cujo grupo
de Whatsapp chama-se “Enfrentamento COVID19
SUL”, abrangendo comunidades indígenas dos povos
Kaingang, Xokleng, Guarani, Xetá e Charrua. Em
escala um pouco menor, especificamente no estado
do Paraná, foi criado o “Enfrentamento – covid19/
PR”, grupo cujos membros são mais diretamente
ligados à regional sul da Apib, a Arpin Sul. Essas
redes têm mobilizado arrecadações por vaquinhas
virtuais, com as quais adquirem alimentos, produtos
de higiene e de proteção – como máscaras e álcool
em gel- os quais são distribuídos diretamente nas
comunidades onde as demandas são mais urgentes.
Percebe-se ainda o advento de diversas
iniciativas em escala local, dentro das próprias
comunidades. Este é o caso das ações promovidas
pela OJIK Nẽn Ga – Organização de Juventude
Indígena Kaingang Nẽn Ga, da TI Apucaraninha.5
Articulados com a rede do Paraná e com a rede de
enfrentamento da região Sul, os integrantes do Nẽn
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Ga buscam parcerias com empresas privadas, com a
prefeitura de Tamarana (PR), cidade mais próxima
à TI, e com parceiros indigenistas, e têm promovido
uma vaquinha virtual para a compra de materiais
de proteção e higiene, bem como de alimentos. As
últimas compras realizadas com os recursos da
vaquinha destinaram-se à unidade de saúde da aldeia
Sede da TI Apucaraninha, a qual não foi atendida
pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai)
em relação ao provimento de materiais básicos de
proteção para os profissionais de saúde.

Integrantes do Nẽn Ga fazem entrega de máscaras na unidade
de saúde da aldeia Sede da TI Apucaraninha. Foto: Ivan Bribis
Kaingang
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A Sesai passa por um período extremamente
crítico, sua estrutura sendo ameaçada constantemente pelo governo atual, que propõe a municipalização
da saúde indígena e o fim desta secretaria. Com a
pandemia, a desestruturação da Sesai - assim como
também da Funai - tem se revelado de forma ainda
mais marcante. Uma vez que muitos cargos da
direção desses órgãos foram indicados a pessoas
que não apoiam o movimento indígena, o que se
tem percebido é um grande descaso com as questões
específicas de cada povo indígena. Veja-se o caso do
povo Kokama, maior atingido pela pandemia, com
um número altíssimo de contaminados e de mortos.
Não houve acompanhamento, tampouco ações que
promovessem o isolamento social.
Por conta das experiências funestas com
povos, principalmente, amazônicos, as redes indígenas do Sul, nas quais se inclui a OJIK Nẽn Ga, têm
promovido ações de conscientização das pessoas
da comunidade. Vídeos com dizeres de kanhgág kofá
(kaingang mais velho, experiente, sábio) estão sendo
produzidos para circular nos territórios - esta sendo
considerada uma medida mais eficaz de comunicação
do que panfletos ou informações originadas de órgãos
e profissionais da saúde. Esses vídeos, produzidos
na língua kaingang, reforçam a necessidade do
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isolamento e da gravidade da pandemia, mais uma
vez apontando para a importância e para forma vital
com que as redes indígenas têm utilizado as mídias
digitais a seu favor.
Importante ressaltar que o Nẽn Ga é um
coletivo de juventude que se articula politicamente
com outras redes indígenas, e atua também na resistência e na retomada de práticas e conhecimentos
kanhgág. Portanto, mobilizam também entre seus
integrantes, que somam em torno de 90 pessoas,
a memória de seus antepassados (javé) – os quais,
ressaltam, já enfrentaram inúmeras pandemias e
expropriações. A força e a resistência de seus javé
são sempre rememoradas, uma vez que mantiveram
os Kaingang como povo autônomo, que manteve sua
língua, seus conhecimentos, ainda que em muitos
lugares eles tenham adormecido.
A memória dos antepassados é também mobilizada para casos em que julgam ser necessária uma
proteção ainda mais incisiva. Esses são os casos dos
acampamentos de retomada - territórios de maior
vulnerabilidade, que lutam pelo direito à demarcação
territorial, muitas vezes indo contra interesses de
fazendeiros, políticos e outros. Nesses casos, teme-se
a contaminação proposital – aquela que pode vir
nos alimentos ou em qualquer forma de doação -,
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voltada à exterminação da população indígena nesses
locais. A contaminação proposital é rememorada
pelos Kaingang mais antigos de Apucaraninha, que
relatam casos de extermínio em massa de grupos
por aplicação de vacinas que eram, na verdade, soros
com doenças.
Outra preocupação do coletivo Nẽn Ga diz
respeito aos funerais. Existe, entre os Kaingang, uma
profunda necessidade de expressar essa passagem
na forma de choros, gritos e lamentações em cima
do morto. Esse é mais um caso que demanda que a
Sesai pense em protocolos, ache soluções e medidas
específicas de proteção nos casos de contágio e de
possíveis óbitos. É, no entanto, de consenso geral que
as medidas da Sesai deveriam ser mais eficazes no
quesito da proteção e do isolamento, uma vez que
quando o vírus adentra em qualquer comunidade
indígena, ele se dissemina muito rapidamente.
Por fim, é importante destacar que além
do agravamento de problemas devido à pandemia
do coronavírus - dizemos agravamento pois o descaso do Estado para com os povos indígenas não é
novidade - a crise política e os ataques legislativos
do atual governo têm apontado para cenários ainda
mais preocupantes aos Kaingang e a todos os povos
indígenas no Brasil. O maior exemplo disso tem sido a
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tramitação do PL 2.633 (ex-MP 910), conhecida como
“MP da Grilagem”, voltada à legalização de terras
invadidas, estimulando especialmente esse tipo de
ação em terras indígenas. Dados da Apib indicam
que apenas a tramitação dessa medida já insuflou as
invasões em terras indígenas, aumentando o desmatamento, a exploração ilegal de madeira, a mineração
e a circulação de não-indígenas nos territórios, o
que, consequentemente, trouxe uma expansão da
epidemia no contexto amazônico. Diante dessa
ameaça, a Apib tem acionado suas coordenações
regionais para que se articulem, acionem parceiros
e pressionem os parlamentares responsáveis para
que haja o anulamento dessa medida.
Diante do apresentado, assim como este
texto começou, é para o território que retornamos.
As ameaças aos territórios indígenas por meio de
medidas integracionistas e exploratórias fazem e
sempre fizeram parte da história do contato com
os não-indígenas. Um choque de mundos que se
agrava em situações de crise, ainda mais quando se
trata de uma crise planetária como a que estamos
vivendo. A relação com o território, para os Kaingang,
é como a relação de um filho com a mãe - uma relação
umbilical. Essa relação é base para o cuidar, o criar,
o fazer crescer. A violação do território é portanto a
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violação dos corpos kanhgág, é a forma mais violenta
de vulnerabilizar a saúde e o bem viver indígena. Ga
(a terra) é o corpo e a força onde os Kaingang sempre
resistiram, por conhecê-la bem. E assim continuarão,
se não for usurpada essa relação ancestral e vital.
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Notas

1 - De acordo com Tommasino (1995), que pesquisou a história de ocupação indígena na bacia do
rio Tibagi. Para mais informações sobre história e
territorialidade kaingang ver Mota (2000), Noelli
(2004), Gibram (2016), Góes (2018) – a literatura sobre
o tema é vasta, aqui sendo destacados os trabalhos
de maior familiaridade para as autoras deste texto.

5 - O Nẽn Ga é um coletivo intergeracional da TI
Apucarana (PR) que, por meio da prática musical/
coreográfica/ritual, da organização de festas tradicionais e da participação em eventos do movimento
indígena, atua na retomada de práticas e conhecimentos kanhgág que consideram ter adormecido.
Para descrições acerca das formas de transmissão de
conhecimentos mobilizadas pelo coletivo, formas de
organização e atuação em eventos dentro e fora da
aldeia ver Fideles, Jaciane (2020) e Fideles e Gibram
(2020).

2 - Ver, a este respeito, Amoroso (2014).
3 - Tratava-se o panelão de um sistema de trabalho
forçado, em troca do qual os indígenas ganhavam
uma refeição diária, muitas vezes composta apenas
por farinha de milho. Algumas violências decorrentes
deste sistema, a partir da perspectiva feminina, são
tratadas em artigo produzido anteriormente pelas
autoras deste texto (Fideles e Gibram, 2019).
4 - Cf. Freitas (2005), sobre a produção de artesanato
e a relação dos Kaingang (que habitam territórios
da grande Porto Alegre (PR) com diversas espécies
de cipós.
110

111

Referências bibliográficas

Amoroso, Marta Rosa. (2014). Terra de Índio: imagens
em Aldeamentos do Império. São Paulo: Terceiro Nome.
Fidelis, Jaciane Goj Téj Kuitá. (2020). Expressões corporais kaingang como forma de transmissão de saberes na
Terra Indígena Apucaraninha. Trabalho de conclusão
de curso da Licenciatura Intercultural Indígena do
Sul da Mata Atlântica da UFSC.
Fidelis, Jaciele Nyg Kuitá; Gibram, Paola Andrade.
(2019). Corpos-territórios kanhgág: políticas e violências
de gênero a partir de uma perspectiva descolonizante.
In: 31a. Reunião Brasileira de Antropologia, 2018,
Brasília. Anais da 31a. RBA.
			 . (2020). Nẽn Ga: uma retomada kanhgág. In: Anais do 3o. Congresso Internacional
Povos Indígenas da América Latina (CIPIAL).
Freitas, Ana Elisa de Castro. (2005). Murur Jykre: a
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século passado. In: Mota, L.T; Noelli, F.S, Tommasino
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sonhar para
continuar resistindo

cristine takuá

Resistimos a mais de 520 anos de golpes.
Ainda querem nos calar.
Vamos gritar mais forte.
Mesmo em meio a censuras, violências e falta de reconhecimento
estamos dando continuidade à luta dos Povos Originários desse país.
Estamos indignados, mas não desistiremos de lutar.
Estamos prontos para a guerra.
Não a guerra da pólvora, mas a do Amor
Da esperança que habita nos sonhos!
Acreditamos que enquanto
os maracás estiverem soando
dentro das casas de reza,
as crianças cantando e os rezadores entoando
as boas e belas palavras sagradas ainda haverá
resistência.
Em cada semente de milho, de abóbora, de mandioca,
de palmito, de cambuci,
de jaracatiá, de pacuri, de embiruçu, de taioba,
de pariparoba, de banana,
de plantinhas sagradas que curam estiverem sendo
cultivadas
ainda haverá a certeza de que esses tempos sombrios
passarão.
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O caminho é a Resistência e Resiliência dentro
do coração de cada um!
Resistir para sobreviver!
Acreditar para não deixar de Sonhar!
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perspectivas, limitações
e os desafios do “bemviver” em tempos de
pandemia na comunidade
guarani-nhandewa da
aldeia nimuendaju

tiago nhandewa

“Tem quinhentos anos que os índios estão resistindo,
eu estou preocupado é com os brancos,
como que vão fazer para escapar dessa”
Ailton Krenak, Ideias para adiar o fim do mundo (2019)

introdução

O principal objetivo deste estudo é realizar
uma análise de como os Guarani-Nhandewa do Tekoá
Nimuendaju estão enfrentando os desafios para
evitar a covid-19, a partir da observação direta e
indireta das práticas de cuidados e prevenção que as
pessoas da comunidade estão tomando para evitar
o contágio pelo coronavírus. E, ainda, compreender
como os conceitos culturais indígenas ajudam na
prevenção de pandemias.
Para isso, buscamos em várias fontes que
nos forneceram informações para nos ajudar a
contextualizar as doenças epidêmicas que afetaram
os Guarani-Nhandewa no início da fixação na Terra
Indígena Araribá no final do século XIX e início do
século XX. E agora no século XXI, no momento da
pandemia, utilizamos das informações em diferentes
sites que nos ajudassem a entender o surgimento do
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novo coronavírus (SARS-Cov-2), e como esse vírus
está afetando as comunidades indígenas em todo
Brasil, bem como quais são as medidas que o governo
e as instituições indigenistas e de saúde, como a
Fundação Nacional do Índio (Funai) e a Secretaria
Especial de Saúde Indígena (Sesai), estão tomando
para que não haja um extermínio dos povos indígenas, sejam eles isolados ou não.

a questão do tekó porã

Os Guarani-Nhandewa ou Apapocuva, ao
longo do percurso em busca do Ywy Marã e’’ỹ (Terra
Sem Mal) sempre foram vitimados por diferentes
tragédias, sejam elas advindas de ataques de outros
grupos indígenas como os Awá waí (homens ruins) ¹,
os não-indígenas, as doenças através de contágios ou
devido às condições naturais que uma determinada
região oferecia.
Os Nhaneramõi kwery (líderes espirituais)
sempre lideraram os grupos por meio de seus conhecimentos místicos e religiosos. No momento atual de
pandemia, os desafios estão presentes fazendo com
que novas perspectivas e formas de enfrentamentos
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surjam para que a comunidade não seja atingida
pela covid-19.
O tekó porã (bem-viver) está intrinsecamente
ligado à forma de vida como os Guarani-Nhandewa
vivem ou “viveram” em seus tekoá (territórios),
objetivando sempre a busca do Ywy Marã e’’ỹ (Terra
Sem Mal). A relação com o território e a natureza
sempre proporcionou condições para que os Nhandewa continuassem a existir e resistir vivenciando
suas tradições culturais.
A indagação feita diante das limitações que o
Tekoá hoje disponibiliza em termos de meio ambiente
(terra fértil, rios, mata, caça, pesca, espiritualidade)
é: seria possível o tekó porã em tempos de pandemia?
Nesse sentido, Sandra Benites (2018) enfatiza:
Para alcançar esse lugar, o Nhanderowai
após a morte, o povo guarani entende
que deve viver bem aqui na terra e para
continuar a viver bem no ambá dele deve
ter seu território, onde possa desenvolver
seu tekó (jeito de ser) guarani. O tekó porã, o
bem-viver do jeito de ser Guarani do futuro,
está associado a uma forma de agir, de
pensar, de se comportar e de se relacionar
com os outros e com a natureza. Por isso,
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o território, a terra, para os Guarani, é
fundamental, porque sem ele não é possível
desenvolver esse ser guarani verdadeiro
para o futuro, e alcançar o bem-viver que
permita chegar a Nhanderowai. (Benites,
2018, p. 84).

O presente artigo aborda, então, inicialmente a partir de um contexto histórico, as experiências
dos Guarani-Nhandewa na Terra Indígena de Araribá
com doenças epidêmicas nos séculos XIX e XX, e
sequencialmente apresenta descrições, reflexões e
análises sobre o enfrentamento ao novo coronavírus
(covid-19) na Aldeia Nimuendaju, em contraste com
o bem-viver em tempos de pandemia. A pesquisa
limitou-se a ser descritiva, analítica e etnográfica.
doenças que afetaram os guarani-nhandewa na
reserva indígena de araribá nos séculos xix e xx

Os Guarani Nhandewa que se encontram
na Terra Indígena de Araribá são descendentes dos
antigos Guarani, que pertencem à etnia Tupi-Guarani
ou Guarani Nhandewa, mas que no passado também
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foi identificada como “Guarani Apapocuva” (Homens
do Arco Comprido), como relata Curt Nimuendaju
em sua obra mais relevante na área de etnografia
indígena, As lendas de criação e destruição do mundo
como fundamento da religião dos Apapocuva Guarani
(1987).
Os membros da comunidade Nimuendaju
são os remanescentes de antigos Guarani Apapocuva
que iniciaram a migração em meados do século XIX,
por volta do ano 1870, com destino à Terra Sem Mal,
o Ywy Marã e’’ỹ,
Algumas migrações demandavam diretamente o litoral, buscando o Yvy Marã E’ỹ
além do oceano, enquanto outras dirigiam-se ao yvymombiré, a aldeia depois do
centro da terra. O fato explica a fixação de
muitas comunidades interioranas de Guarani-Nhandeva no Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul. No caso das comunidades
de São Paulo, todos buscaram chegar ao
mar, mesmo aquelas que, depois, recuaram
e se fixaram no interior. Os primeiros a emigrar foi uma horda dos Tañyguá, que eram
vizinhos, ao sul, dos Apapokuva. Depois
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deles foram os Oguauíva e, finalmente, os
Apapocuva. (Veiga, J., 2016, p. 13).

A Terra Indígena Araribá foi criada inicialmente com objetivo principal de abrigar os Guarani
que desciam do Mato Grosso do Sul em busca da Terra
Sem Mal, sentido leste (litoral paulista), e estavam
nas proximidades de fazendas e áreas de interesse de
neocoloniais e também do próprio governo da época.
Anos mais tarde, a Terra Indígena foi declarada
como Reserva para localização de índios, nas terras
devolutas do Vale do Córrego de Araribá, no distrito
de Jacutinga, município e comarca de Bauru, em 28
de abril do ano de 1913, pela Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo, Decreto Nº 2.371-F, sendo
uma área em torno de 1920,80 hectares ou 793,72
alqueires.
Desde a migração (1830) ao confinamento
(1906), os Guarani sofreram todo tipo de males sem
precedentes pelo caminho à procura da Terra sem
Mal. As investidas dos neocoloniais e etnias rivais
acabavam gerando conflitos e mortes. De acordo
com Rosa (1985), na Reserva de Araribá, primeiro
vieram as doenças e depois opressões, perseguições e
assédios advindos de diversas frentes e instituições.
No entanto, as doenças foram implacáveis com os
134

primeiros Guarani que se assentavam na reserva de
indígena de Araribá. (Rosa, 1985, p. 93).
As doenças epidêmicas (malária, sarampo,
varíola, gripe espanhola) sempre estiveram presentes
nos relatos dos mais velhos da nossa comunidade
como algo muito ruim, que assombrou todo o grupo
nos primeiros momentos de acomodação na região
do Rio Batalha entre os anos 1906 e 1907. Rosa (1985)
afirma que:
“Quando os Guarani chegaram, a região
ainda não estava saneada e eles preferiram
se fixar no sítio mais insalubre da Reserva,
ou seja, às margens do rio Batalha. Nos
primeiros anos que ali se estabeleceram
foi grande o número de óbitos motivados
pela malária. As epidemias de sarampo
também fizeram grande número de vítimas,
especialmente entre as crianças” (Rosa,
1985, p. 104).

Os Nhaneramõi kwery sempre fizeram questão
de nos contar sobre a famosa “gripe espanhola” que
atingiu os Guarani na Reserva Indígena de Araribá
nos primeiros tempos de aldeamento e fixação, fa135

zendo o contingente populacional reduzir, chegando
quase ao extermínio.
Em um dos relatos que obtive com um dos
meus principais interlocutores, Dona Adelaide,
durante minhas pesquisas e nas conversas informais,
sobre o assunto da gripe espanhola que atingiu os
Guarani por volta de 1918 e 1919, ela destacou que
naquela época havia muitas famílias Guarani no Araribá, mas que depois dessa pandemia a população foi
reduzida para cinco famílias. Esses dados fornecidos
por Dona Adelaide corroboram os dados oficiais
de agentes do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) e
estão presentes em trabalhos realizados por diversos
pesquisadores tempos mais tarde. “A Reserva Indígena de Araribá” segundo Rosa, foi “transformada
em espécie de refúgio ou asilo dos Guarani, isto fez
crescer a população de Araribá que chegou a 300
pessoas em 1913 e 1914” (Rosa, 1985, p. 102).
Contudo, os Guarani souberam resistir e
continuam existindo até o atual momento, sempre
orientados pelo Nhanderekó (cultura² ou conhecimentos tradicionais Guarani-Nhandewa), que sempre foi
e continua sendo imprescindível para o bem-viver
(tekó porã). Hoje os Guarani que permaneceram na
atual Terra Indígena Araribá estão presentes em duas
comunidades, na Aldeia Nimuendaju, com maior
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predominância, e na Aldeia Tereguá, com algumas
famílias que compõem uma aldeia formada por duas
etnias, Terena e Guarani-Nhandewa.³
estratégias de prevenção da covid-19 na aldeia
nimuendaju e o

“bem-viver”

A aldeia Nimuendaju, desde que ficou
sabendo através das mídias sociais, da TV, dos
professores da escola da aldeia e também por meio
dos profissionais da Sesai que compõem a Equipe
Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI) da TI
Araribá, foi logo se organizando e pensando em
estratégias para prevenção contra o “novo vírus”
(coronavírus), que até então não era tão conhecido
entre a população da aldeia e também no Brasil.4
A primeira medida foi realizar uma reunião
no dia 16 de março com a presença de todos os moradores da aldeia (cacique, lideranças, professores,
vice-diretora, técnico de enfermagem, jovens,
anciãos, crianças) e também da coordenadora do
Polo Base de Bauru (SP), responsável pela saúde
indígena no centro-oeste paulista e oeste paulista.5
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Nessa reunião, em que praticamente ninguém sabia
ao certo o que estava por vir, muitos questionamentos foram feitos por parte dos moradores da
aldeia à coordenadora do Polo Base que, ainda com
poucas informações, procurou orientar segundo as
recomendações que a Organização Mundial da Saúde
(OMS) estava repassando até aquele momento para
os Países e seus Governos. O cacique e as lideranças
então resolveram que algo precisava ser feito para
que aquele desconhecido “vírus” não chegasse à
comunidade
“Eu Cacique Claudino Marcolino, autoridade principal da Aldeia Nimuendaju,
com orientações do Ministério da Saúde
(MS) por meio da Secretaria Especial de
Saúde Indígena (Sesai), venho através deste
comunicado manifestar minha preocupação
com relação ao coronavírus (covid-19), que
se alastrou pelo mundo nos últimos meses
e que chegou também no Brasil. E tem
chegado nos municípios vizinhos da nossa
Aldeia. Por motivo dessa doença oriento
aos indígenas que moram e trabalham na
cidade e que tem parentes em nossa aldeia,
peço aos senhores que tomem todos os
138

devidos cuidados para não transmitirem
o ‘vírus’ para nossa população. Sendo assim,
pedimos por gentileza antes de adentrar
na aldeia Nimuendaju, que procurem um
Profissional de saúde indígena juntamente
com as autoridades local para verificação de
sua saúde. Sem mais agradeço pela atenção
e compreensão.”

Um dia após a reunião, no dia 17 de março,
o presidente da Funai, Marcelo Xavier, falou em
entrevista aos povos indígenas sobre medidas
preventivas de combate ao novo coronavírus
(covid-19). Na oportunidade, Xavier destacou a maior
vulnerabilidade biológica dos povos tradicionais a
viroses e informou que ações preventivas já estão
sendo adotadas, seguindo orientações e normativas
da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai). A
vulnerabilidade biológica dos povos ameríndios,
como apontou o presidente da Funai, também é
enfatizada por Almeida e Nötzold (2008), sobre o
período da colonização europeia:
“Entrementes, acredita-se que as doenças
infecciosas impactaram a saúde dos ameríndios porquanto haveria uma ausência de
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genes relacionados à capacidade de resposta
imune, por outro lado, a homogeneidade
genética certamente se enquadra mais
como resposta sobre os fatores biológicos
que facilitaram as infecções. As relações dos
ameríndios com os europeus aproximaram
grupos geneticamente heterogêneos. O
intercâmbio de doenças fragilizou mais os
ameríndios que os europeus, as doenças
autóctones do continente americano, com
exceção da sífilis, não chegaram a se tornar
epidemias entre os europeus e seus descendentes nem no Brasil, nem na Europa”
(Almeida e Nötzold, 2008, p. 3).

De acordo com o Instituto Socioambiental
(ISA), indígenas e não-indígenas estão imunologicamente suscetíveis a vírus que nunca circularam
antes, como é o caso do novo coronavírus, causador
da covid-19, e diferentes estudos (Roman/ISA,
2020) atestam que os povos indígenas são mais
vulneráveis a epidemias em função das condições
sociais, econômicas e de saúde piores do que as dos
não-indígenas, o que amplifica o potencial de disseminação de doenças. Ainda segundo o ISA também
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as condições particulares afetam esses grupos, como
a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, seja
pela distância geográfica, pela indisponibilidade ou
pela insuficiência de equipes de saúde.
Com todos esses riscos de sermos afetados
pela covid-19, o segundo passo foi fechar todos os
acessos à parte interna da aldeia com porteiras. Na
entrada principal, além da porteira também ficara
uma pessoa responsável para controlar entrada e
saída de pessoas e veículos. Sendo assim, qualquer
pessoa que chega na entrada, seja ela a pé ou de
carro, é convidada a aguardar por ali mesmo até
que seu interesse seja atendido.
Em uma terceira orientação feita pelos
profissionais de saúde local, juntamente com cacique
e lideranças, foi que todos moradores do tekoá procurassem evitar as cidades, indo somente em casos
de extrema necessidade, para comprar alimentos ou
em caso de saúde, e com uso obrigatório de máscaras
e álcool em gel. Já na comunidade, todos deveriam
evitar lugares que pudessem gerar aglomerações,
por exemplo, áreas comuns como: campo de futebol,
escola, unidade básica de saúde, centro cultural e
igreja6.
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paralisação do futebol nas aldeias

O campo de futebol, que costuma ser um
ponto de encontro das crianças, jovens e adultos,
foi paralisado. Observei que o futebol foi silenciado
por um “vírus”, não só em minha comunidade, mas
nas comunidades vizinhas que tenho contato e que
convivo também. O futebol sempre teve popularidade
e prestígio entre indivíduos de gêneros distintos e
idades diversas. Além de ser um meio de reunir as
pessoas para celebrar um evento ou simplesmente
para recreação é também uma forma de proporcionar
o fortalecimento cultural através da interação social
e das relações que são constituídas em uma partida
ou jogo. São várias as atividades que acontecem em
torno de um campo de futebol amador indígena.
As pessoas não vão somente para jogar ou torcer,
elas vão para interagir, trocar, falar, rir, gritar e
compartilhar ideias, novidades e acontecimentos
de diversos fins.
Eu, particularmente, cresci participando
de diversas equipes de diferentes aldeias e etnias.
O meu primeiro time foi o Juvenil da Terra Indígena
Araribá (1999), time que reunia garotos das aldeias
Kopenoti e Nimuendaju. Havia também a presença
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de um atleta da cidade de Avaí (SP). Aliás, os times
indígenas sempre foram receptivos aos atletas não-indígenas. Ao longo do tempo, participei de diversas
equipes (Terena e Guarani) desde as categorias de
base (Hoenó kalivonó/Terena) até os times adultos
(“cascudo”, “sebero”, “aspirante” e “titular”). Sem
falar dos técnicos indígenas (Casiano, Simão, Biló,
Peto, Fernando, Chicão, entre outros) que eram, aliás,
que são praticamente uns pais, tios, avôs, amigos.
Ainda hoje o futebol continua forte nas
aldeias, promovendo encontros entre comunidades próximas e distantes, aproximando parentes e
amigos. Mas o momento que estamos vivendo, com a
pandemia do coronavírus, deixou os campos vazios,
silenciosos e com a grama alta, até mesmo o “triozinho” que corta o campo sumiu. Não há ninguém
“batendo bola” à tarde, os amistosos no domingo
cessaram e nem os Jogos indígenas acontecerão
mais esse ano. A alegria da molecada sumiu. Pelo
menos por enquanto!
Na escola as orientações vieram da Secretaria de Educação através de resolução e ofício. Os
documentos iniciais diziam que aulas presenciais
deveriam ser suspensas e as atividades deveriam ser
através do envio de tarefas. Com essas informações,
o Conselho de Escola da Escola Estadual indígena
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Aldeia Nimuendaju analisou a situação e as ordens
da Secretaria e sugeriu que fossem seguidas as
recomendações dos documentos, mesmo que os
professores, alunos e outros funcionários da escola
não tivessem contato com pessoas de fora da aldeia.
Tudo ainda era novidade naquele momento.
Com o passar dos dias novas resoluções
chegavam da Secretaria de Educação dizendo que
era para manter as escolas parcialmente fechadas,
somente o pessoal do administrativo e recursos
humanos deveriam intercaladamente estar presentes
na escola para atividades de cunho burocrático e
administrativo. Nessa altura já não sabíamos como
ficaria a escola indígena tendo que seguir regras
que se encaixavam mais para as escolas das cidades.
Até que em outro documento que chegara e que
destacava que as Escolas Indígenas do estado de São
Paulo deveriam adequar as atividades à realidade da
aldeia. Sendo assim, na aldeia Nimuendaju foi decidido que as atividades seriam à distância, seguindo
as orientações da Secretaria.
A principal novidade que chegara foi referente às aulas, que aconteceriam por meio do Ensino
a Distância (EaD) em um aplicativo chamado Centro
de Mídias7 que disponibiliza os conteúdos para os
alunos e professores acompanharem o dia letivo.
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Outra novidade que estava nesse pacote da Secretaria
era as aulas disponibilizadas pela TV Cultura.
Essas novidades pegaram todos de surpresa,
ninguém estava entendendo mais nada. As indagações que ficavam eram: o que seguir? Como fazer
com essas tecnologias? Mas foi decidido que a escola
tentaria seguir as diretrizes do estado. Os dias foram
se passando e as dificuldades surgindo pelo meio do
caminho com tudo que está e estava acontecendo.
Contudo, as aulas não pararam e, mesmo com todas
as dificuldades, os corpos docente e discente estão
tentando se adaptar a mais essa novidade.
As atividades culturais e eventos comemorativos foram suspensos, porque não seria possível
receber visitas de pessoas das cidades. O Centro
Cultural da aldeia foi interditado parcialmente,
somente as atividades de manutenção ficaram por
um período ativas, e depois também foram suspensas.
O Centro Cultural, lugar de referência para visitações
de escolas de cidades da região e também para o desenvolvimento de atividades pedagógicas e culturais
da aldeia, não pode mais abrir para essas finalidades.
A Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI)
da aldeia teve mudanças na forma de atendimento.
A recomendação da Sesai é que fossem atendidos
os pacientes com agendamentos individuais, com
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horários escalonados, para que as pessoas não se
encontrassem, formando aglomerações. As atividades como palestras foram canceladas. Hoje a UBSI
realiza consultas individuais.
Além disso, os cultos na igreja evangélica
Congregação Cristã no Brasil foram suspensos conforme a resolução da própria instituição e também
por decreto do governo federal. A partir de então
nenhuma manifestação religiosa nessa instituição
foi realizada. Segundo comentários dos indígenas
evangélicos o que a instituição tem oferecido são
cultos on line através das mídias sociais, dessa forma
eles têm participado das atividades religiosas.
Portanto, a orientação a seguir é que as
pessoas deveriam ficar em suas casas com seus
familiares, desenvolvendo atividades como: roças,
pesca, caça, confecção de artesanatos, coleta de
matérias primas, nas construções de casas, etc., ou
seja, tudo que pudesse manter o distanciamento uns
dos outros nesse período de pandemia – nada de
novo para os moradores da comunidade, até porque
são atividades já desenvolvidas no cotidiano das
pessoas, exceto algumas que no momento estão
menos praticadas. Essa estratégia de isolamento
social adotada pela comunidade já era praticada
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pelos povos indígenas há séculos, como diversos
pesquisadores vêm afirmando recentemente:
“Desde os primeiros contatos com europeus, muitos povos indígenas recorreram
ao isolamento social para se proteger de
epidemias – justamente a estratégia hoje
adotada mundialmente como a mais eficaz
para o combate ao novo coronavírus”
(Veiga, E., 2020).

Nestes dois meses muitas coisas mudaram
na aldeia Nimuendaju, no sentido de se reajustar
às novas regras, ao modus vivendi e habitus ditados
não pelo homem, mas sim pela natureza, a natureza
de um vírus. Um vírus de escala global que causa
doença respiratória e era até então desconhecido
pela ciência, mas que ficou muito famoso, ganhando
“holofotes”, através das informações disseminadas
pelos veículos de comunicação em comunicados
diários da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Segundo as informações, o coronavírus surgiu
em dezembro de 2019, no continente asiático, em
uma cidade chinesa chamada Wuhan. Segundo os
especialistas, um animal pode ser o portador do vírus
que foi transmitido para as pessoas:
147

“Uma vez que é identificado o animal reservatório, como é chamado o ser vivo onde
um agente infeccioso vive e se multiplica,
é muito mais fácil lidar com isso. Os casos
têm sido associados ao mercado público de
frutos do mar em Wuhan. Ainda que alguns
mamíferos aquáticos possam portar o coronavírus, como a baleia-beluga, também são
comercializados no mercado outras classes
de animais selvagens vivos, o que inclui
galinhas, morcegos, coelhos e cobras — e
são apontados como fontes mais prováveis”
(“Coronavírus na China…”, 2020).

A pergunta que muitas vezes teve que ser
respondida foi: Por que na China? Por que esse vírus
surgiu lá? O que tem sido respondido é que a cultura
alimentar é diferente e que os chineses apreciam
carne de animais exóticos, o que para muitos foge de
um padrão alimentar, como o nosso, por exemplo. E
nós, povos ameríndios, com outros sistemas de vida,
outras formas de ver o mundo, outras cosmologias,
como vemos esse vírus?
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nhaneramõi kwery e nhandédjaryi kwery: espiritualidade
e mensagens digitais

Em meio às informações de especialistas
(médicos, cientistas, pesquisadores) não-indígenas
que circulam as notícias regionais, estaduais e mundial, também nossos especialistas, Nhaneramõi kwery
e Nhandédjaryi kwery (nossos pajés, nossos xamãs,
nossos líderes espirituais), explicam a covid-19.
Em certa noite chega em meu celular, num
grupo de Whatsapp da aldeia, a seguinte mensagem:
“Boa noite pessoal! Eu acabei de receber
uma mensagem do filho do Zezinho txamõi
do pinhalzinho. E o que ele me disse foi que
txeru pediu pro pai dele ir pra casa grande
e rezar por nove dias que ele iria mostrar
quem esta passando essa nova doença, o
coronavírus, e ele viu que são dois seres que
estão andando pelo mundo e disseminando
o vírus. Disse que eles gostam de cidades
grande e que a proteção para nós indígena
e uma unção de casca de cedro, colocar a
casca do cedro de molho de um dia para
o outro depois lavar a cabeça e passar na
casa e nos lugares onde ficamos e toda vez
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que for sair da aldeia lavar a cabeça com
a água. Assim Nhanderu irá proteger nós
indígenas. Pessoal esse txamõi é meu tio lá
do Pinhalzinho.”

às epidemias. […] Seus conhecimentos sobre
a flora e fauna curam doenças do corpo e
da alma, nem sempre valorizados pelos
homens da ciência” (in Veiga, E., 2020).

A mensagem que circulou em redes sociais
como Whatsapp da aldeia Nimuendaju, e que pode
ter sido espalhada para outros tekoá, teve origem
em uma aldeia Guarani-Nhandewa localizada no
município de Guapirama (PR). Essa fala veio de um
Txeramõi (líder espiritual) que procura orientar sua
comunidade e também outras através de contato
com seus familiares. No corpo da mensagem está
presente um conhecimento tradicional dos nossos
ancestrais, que sempre tem nos orientado para os
cuidados com o corpo e a alma. Mas esse sistema de
conhecimento não tem um reconhecimento como a
ciência convencional do Ywypory (branco). De acordo
com a historiadora e coordenadora do Laboratório de
Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação
da Universidade de São Paulo (Leer/USP):

Outra mensagem que chegou recentemente,
também através do Whatsapp, trouxe a espiritualidade dos Nhaneramõi kwery por meio do mboraí
(reza) para combater as doenças e livrar as pessoas
de serem contagiadas, como nesta fala que veio de
outro tekoá, aldeia Araçaí, localizada no município
de Piraquara-PR:

“Os saberes herdados das populações indígenas brasileiras devem ser preservados
como “vestígios de uma cultura secular,
única, instrumento importante de combate
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“Esmeralda... não é a primeira vez que
acontece essas coisas não. No passado
quando sua mãe era menina teve isso daí,
que morreu quase todos os Guarani tudo
aí, você sabe disso, que morreu de febre
amarela, que foi uma doença quase igual
essa agora, não é a primeira vez Esmeralda,
já teve febre amarela que matou quase todo
mundo, a gripe espanhola que foi muitos
anos atrás, acho que em ‘1954’, sabe?
Sempre teve esse problema na terra. Então
você vê que não morreu só a família do
vô, porque ele rezou a reza dele forte, e
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mandou fechar toda a casa e ficar com a
porta fechada e a janela fechada, ninguém
do falecido vô e a vó, e a nossa mãe que era
tudo meninada ninguém morreu, o mesmo
‘Deus’ que guardou eles no passado vai
guardar nós também” (Cleuza Txerupenhá,
20/5/2020).

Acre, nos retirar para o meio da floresta.8 No entanto,
estamos muitos próximos do “mal”, as cidades estão
próximas.

Portanto, a Aldeia Nimuendaju, mesmo que
com um tekoá (território) não mais favorável ao tekó
(bem-viver) por vários motivos, sendo um deles o
sistema de aldeamento instalado há muito tempo,
desde que o interesse capitalista chegou no Brasil
pelas “caravelas”, procura se orientar por meio dos
seus integrantes e dos conhecimentos acumulados e
herdados de seus ancestrais através das mensagens
dos Nhaneramõi kwery e Nhandedjaryi kwery, sejam elas
transmitidas presencialmente numa O’y Gwatsu (Casa
de Reza) ou por meio de uma tecnologia emprestada
do não-indígena, como vimos anteriormente nas
mensagens de Whatsapp enviadas de diferentes tekoá.
Vimos também o isolamento social que já era
praticado pelos nossos antepassados ser novamente
adotado nesse momento de pandemia mundial.
Poderíamos, talvez, se tivéssemos um tekoá com
muitos recursos naturais como os Huni Kuin, do

O presente estudo, por meio de minha experiência pessoal enquanto membro do grupo e da
comunidade Nimunedaju, nos revelou um Tekoá forte,
mesmo que com o passar do tempo muitas limitações
foram impostas pelo sistema não-indígena (sistema
capitalista). E agora, em pleno século XXI, surge um
“novo” desafio, uma pandemia mundial chamada
covid-19, pertencente à família dos coronavírus,
segundo os cientistas não-indígenas, mas que para
nossos “cientistas tradicionais” são outras coisas. São
outras formas de pensar que estão condicionadas a
outras subjetividades de seres humanos com culturas
distintas.
O Guarani, seja ele de qual subgrupo do
tronco linguístico Tupi Guarani for, está sempre
“caminhando” (gwatá porã) para chegar ao Ywy marã
e’’ỹ, ou seja, um território contemporâneo, mas com
condições essenciais para que os Guarani vivam
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plenamente o Nhanderekó, alcancem o Nhanderowaí,
encontrem com Nhanderueté (nosso pai verdadeiro)
e Nhandetsyeté (nossa mãe verdadeira), como explica
Sandra Benites (2019) sobre seu aprendizado ao
caminhar:9
“Aprendi assim ao caminhar, os Guarani
constroem seu próprio território e a si
mesmo, vivenciando na realidade a sua
história, a narrativa da caminhada de
Nhandesy e Nhanderueté, o princípio do
mundo. Assim, conectam a vida aqui no yvy
rupá ao universo cosmológico, vivendo o
mito na terra, o “bem-viver” para alcançar o
lugar perfeito – sem dor, sem maldades, sem
tristezas – que é o Nhanderowai, o ‘futuro’
no pós-morte” (Benites, 2018, p. 83).

Portanto, por mais que nosso povo se reinvente com novas estratégias, ou com estratégias
herdadas de nossos ancestrais, temos uma grande
preocupação ainda mais urgente que são os nossos
territórios, nossos tekoá, sendo ameaçados pela força
capitalista apoiada pelo Governo atual, um governo
genocida e principalmente etnocida, que só pensa
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no lucro, colocando o dinheiro acima de tudo e em
detrimento do “bem-viver”, do tekó porã.
Lá em Brasília (DF), o projeto “anti-indígena”, “anti-natureza”, “anti-amazônia” e “anti-vida”
está em curso (MP 910). Segundo a Articulação dos
Povos Indígenas do Brasil (Apib), a Medida Provisória
910 conhecida também como a “MP da grilagem”
atende exclusivamente aos interesses do agronegócio
e pode colaborar para o aumento dos casos de morte
e contaminação do novo coronavírus dentro dos
territórios indígenas, pois incentiva o aumento das
invasões e viola o isolamento social das comunidades
(Apib, 2020). Cada vez mais os interesses destrutivos
agora no século XXI dos “neocolonizadores” estão
colocando o futuro dos povos indígenas em risco,
“eles” aproveitam a conveniência do momento de
pandemia, onde várias comunidades estão fragilizadas pela falta de estrutura e de atendimento
limitado por parte das instituições (Funai e Sesai)
responsáveis pelos 305 povos em todo Brasil.
No entanto, as perspectivas que nos movem
para continuarmos resistindo e existindo são
preocupantes, mas ao mesmo tempo nos animam
quando olhamos a luta de nossos antepassados que
nos trouxeram até aqui com seus conhecimentos
ancestrais. Ailton Krenak (2019) traz uma importante
155

reflexão que nos acalenta em meio ao caos que
estamos vivendo:
“Vi as diferentes manobras que os nossos
antepassados fizeram e me alimentei delas,
da criatividade e da poesia que inspirou
a resistência desses povos. A civilização
chamava aquela gente de bárbaros e
imprimiu uma guerra sem fim contra
eles, com objetivo de transformá-los em
civilizados que poderiam integrar o clube da
humanidade. Muitas dessas pessoas não são
indivíduos, mas ‘pessoas coletivas’, células
que conseguem transmitir através do tempo
suas visões sobre o mundo” (Krenak, 2019,
p. 28).

Finalizo dizendo que esta experiência que
estamos passando servirá para sairmos mais fortes.
Não importa a sua condição social, sua religião ou
sua cultura, o que importa é a capacidade de se
reinventar buscando novas perspectivas de um
Mundo que está em transição, para aprendermos
com os desafios a sermos pessoas melhores. E os
povos indígenas também serão resilientes a esses
desafios e continuarão existindo por mais 520 anos.
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Notas
1 - Awá Waí = expressão utilizada para se referir aos
Kaingang.
2 - “O fato de que povos indígenas no Brasil usem a
palavra cultura indica que a lógica de cada um desses
sistemas é distinta. E já que cultura fala sobre cultura,
como vimos é simplesmente o termo de empréstimo
nativo para aquilo que chamei de ‘cultura’”. (Cunha,
2017, p. 366-367).
3 - O etnônimo Tereguá, criado a partir da junção
das sílabas iniciais dos grupos indígenas Terena e
Guarani, teoricamente representa a mistura ocorrida
entre indivíduos pertencentes a esses grupos, acabou
sendo o nome dado a aldeia mais recente da Reserva
Indígena de Araribá. A aldeia Tereguá, formada a
partir de agosto de 2002, foi ocupada por indivíduos
dos grupos Terena e Guarani. (Coelho, 2015, p. 22).
4 - “Avaí - Aldeias da Terra Indígena de Araribá,
em Avaí (39 quilômetros de Bauru), estão adotando
uma série de medidas preventivas com o objetivo de
evitar que o novo coronavírus (covid-19) chegue à
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comunidade. Entre as ações, estão a limitação e até
proibição de visitas com a instalação de porteiras nas
entradas (leia mais abaixo) e aulas com orientações
sobre como se proteger da doença. Se não houver
mudança no cenário atual, comemorações do Dia do
Índio poderão ser restritas aos indígenas” (JC NET
Notícias, 2020).
5 - A enfermeira e indígena Thais Cristine Caetano,
integrante da aldeia, conta que teve uma reunião
com os caciques de todas as aldeias próximas quando
a pandemia de coronavírus se instalou. “Quando
a OMS decretou a pandemia, nós nos reunimos
com os caciques e com a equipe de saúde da aldeia
para orientar sobre a doença, sobre os cuidados e
orientamos os caciques a nos apoiarem quanto ao
deslocamento desnecessário para fora de aldeia”
(TV Tem, 2020).

qualidade e alinhada às demandas do século XXI. Essa
conexão se torna ainda mais necessária no período
em que vivemos, com as aulas presenciais suspensas
nas unidades de ensino, e os alunos e professores
necessitando do nosso apoio”. Ver em: https://
centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/
8 - “Quando a quarentena foi anunciada no Brasil,
meu amigo, o líder de canto do cipó, Ibã Sales Huni
Kuin, se despediu por telefone: ‘Vamos nos retirar
na floresta, vamos ficar quietos e não vamos deixar
mais ninguém entrar, porque tudo isso é nisun’ ”
(Lagrou, 2020, n.p.).
9 - Nhanderowaí é sugerido por Sandra Benites (2018)
como o “futuro” pós-morte ou no sentido literal, do
outro lado.

6 - Congregação Cristã no Brasil.
7 - “O Centro de Mídias SP é uma iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para
contribuir com a formação dos profissionais da
Rede e ampliar a oferta aos alunos de uma educação
mediada por tecnologia, de forma inovadora, com
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a pandemia do egoísmo

cristiane gomes julião

Que as palavras neste livro sejam além de uma leitura
interessante, e despertem essa sensibilidade. E que
fique registrado por muito tempo, e fique para a
posteridade também, essas escrituras de que a gente
tem que continuar irmanado, ligados e conectados à
natureza, que é o que nos provê tudo, o ar, a água, o
rio, nossa essência de vida depende da manutenção e
da qualidade com que a gente mantém esses espaços

Meu povo fica entre os municípios de Tacaratu, Petrolândia e Jatobá, Sertão de Itaparica (PE).
Registros documentais apontam primeiros contatos
com os não índios ao final do século XVI, e mais
incisivamente a partir do século XVII, quando da
construção da Vila de Tacaratu; nesses registros, há
muitas violências, como a catequização e a possessão
do nosso território para plantio da cana de açúcar.
Atualmente, vivemos da agricultura com
menos incidência que gostaríamos, em razão das
influências climáticas, no mais, vivemos de empregos
formais no âmbito da saúde, educação, aposentadoria
e auxílios governamentais para famílias de baixa
renda como o bolsa família.
Não há distinção de interpretações sobre
o coronavírus em nosso território, senão consenso
quanto à gravidade dessa pandemia. Aqui em Pankararu estamos em isolamento coletivo. Fechamos
todos os acessos ao território, sendo permitida a
entrada somente de serviços essenciais.
Contudo, não é só a covid-19 que nos assombra. Há outras enfermidades que já vinham sendo
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negligenciadas, no sentido da falta de investimento
em patologias de média e alta complexidade. A
atenção básica é capenga, mas funciona.
Outros problemas são as questões ambientais, educacionais e de segurança. Principalmente:
são ações propostas não só pelo poder Legislativo
como pelo poder Executivo, entre elas a Medida
Provisória (MP) 910/2019, o Projeto de Lei (PL)
2633/2020, a anistia ao garimpo ilegal, mineração,
desmatamentos a perder de vista, pecuária e monocultura extensiva, empreendimentos dentro e em
torno de territórios indígenas e quilombolas; armar
a chamada “população de bem” para se “defender”
de supostos invasores. Além disso, a falta de investimentos quanto ao enfrentamento a essa pandemia.
Em razão da falta de insumos providos pelo
Estado brasileiro, temos nos ajudado uns aos outros
para o enfrentamento dos impactos da pandemia,
confeccionando máscaras e distribuindo à comunidade. Fazendo campanha para adquirir ao menos álcool
em gel, álcool 70°, luvas, água sanitária. Buscando
articulação para conseguirmos cestas básicas, enquanto assistência alimentar.
Há duas semanas montamos barreiras
sanitárias impedindo não-indígenas de entrar em
nossos territórios. A alimentação de quem fica nas
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barreiras 24 horas é mantida por doações de nós
mesmos e de algumas pessoas de fora. As maiores
preocupações são, sobremaneira, o contágio e a total
falta de segurança para quem está nas barreiras,
principalmente de noite e de madrugada. Estamos
por conta própria, praticamente.
A pandemia de covid-19 é como uma lupa,
que cumpre o papel de amplificar mazelas, ou
desigualdades sociais já existentes. Por outro lado,
estamos vendo que a manutenção de uma política
nacional funciona muito mais em rede de solidariedade, como tem acontecido, do que efetivamente
por conta do Estado.

controle vital do mundo e egoísmo

O ser humano insiste em exercer o controle
vital de tudo, da própria humanidade, da natureza,
da cultura, e às vezes isso dá errado.
Este chamado controle da vida se refere à
separação e segregação de vidas: define quem
serve para servir, em quê, onde, até quando, define
quem deve morrer e os matam. Assim como no
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meio ambiente, quando não o preservam em razão
das violências que citei (massacres, expulsões,
expropriação de terras, violação de direitos), estou
falando da biodiversidade. Ou seja, o controle vital
refere-se a controlar todos os tipos de vida em
razão da manutenção da concentração de poder
econômico, político e bélico.
As mudanças climáticas, resultantes do egoísmo e da ação predatória do ser humano, provocam
muitas doenças: respiratórias, a infestação de insetos
transmissores de doenças, o desequilíbrio da cadeia
alimentar, a insegurança alimentar e nutricional, a
diminuição de práticas de curas na mata fechada, o
acesso a ervas medicinais, a incidência massiva de
morte entre os nossos anciões que são os guardiões
de nossa história, de saberes e fazeres tradicionais.
Além disso, há a questão do egoísmo. O
problema que vivemos agora com a pandemia de
covid-19 é porque a humanidade está padecendo de
outra doença, que é o egoísmo. Porque pessoas que
poderiam ajudar economicamente não se esforçam
para diminuir essa má distribuição de renda, mesmo
diante dessa pandemia que nos chama a sermos
solidários, a praticar o amor, a fé, a resiliência,
a empatia; porque dissemina-se a preocupação
consigo mesmo, custe o que custar; porque há uma
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preocupação latente com o agora, não se levando em
conta as presentes e futuras gerações; porque não
consideram a importância do equilíbrio ambiental.
A mazela, ela existe e é visível. Mas também
ela só existe e é visível porque existem pessoas que
fazem com que ela exista e seja visível. Combater esse
mal que está no coração e na mente, e transformar
isso em ações mais humanas, mais afetivas, mais
caridosas – esses males visíveis diminuem, com
certeza diminuem. É como você ver uma pessoa
com frio, olhar e não fazer nada, ou você chegar e
trazer um cobertor. Então tem uma diferença muito
grande, que está aqui no coração e aqui na mente, e
precisa ser rompida, precisa ser diluída. Precisa ser
extirpado da humanidade esse egoísmo, essa doença
egoísta de viver em função da bramura dos outros.
As preocupações com os povos em isolamento voluntário, nesse sentido, são todas. Pois
eles não têm o conhecimento necessário até então,
para lidar com nenhum tipo de violência externa,
seja o desmatamento, a criminalização nem tanto
velada, doenças. A Funai não tem nenhuma política
protetiva efetiva, principalmente uma executada
agora na pandemia. E o agronegócio avança sem
considerar nada nem ninguém.
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Dessa forma, percebemos melhor nessa
relação a violação de direitos territoriais e ambientais
como violações de direitos humanos, simplesmente
porque tudo aí se trata do direito à vida.

enfrentamento espiritual à pandemia

O que a gente pode dizer dos mais velhos é
a mesma coisa. Essa é a referência: são essas bibliotecas, nossos patrimônios imateriais, vivos – não dá
para medir o valor deles. É esse acúmulo de saber que
faz com que eles sejam os verdadeiros guardiões dos
saberes tradicionais, dos conhecimentos tradicionais.
Que nos dão essa força. São essas pessoas que nos
orientam para seguir adiante. Tem povo que chama
de txamõi, como os Guarani do sul e sudeste, tem
povo que chama ancião, como em Pankararu. Os
nossos mais velhos, a gente chama de nossos anciãos,
anciões – como a gente entende, vamos dizer, esse
coletivo etário, esse conjunto etário. São eles que têm
as marcas na memória e no corpo dessa resistência
que somos. Quando se chega para conversar com um
ancião, é possível a conversa pelo semblante deles.
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Eles quase não falam muito. E eles falam a partir do
momento em que captam a sua energia – porque tem
essa coisa de captar energia, de sentir sua energia,
e é essa conexão espiritual que eles fornecem para
a gente.
Nossa orientação astral, que se comunica
através desses nossos guardiões, nossos anciões. Nossa
orientação é se manter em isolamento no território,
e em oração. Em vigília de oração, orar e vigiar.
Nós já somos um povo religioso por natureza. Nossa religião é basicamente espiritismo, mas
não é kardecista, é um outro tipo de espírita: um
de conexão e conversação com o natural, com esse
sobrenatural – natural e sobrenatural.
A orientação que nossos anciões nos passam
é ficar em isolamento e ficar cumprindo em oração.
Alimentando nosso corpo com alguns chás. O chá
não é para todo mundo, essa medicação, quando
vem, é muito mais pensando na pessoa e na energia
dessa pessoa. Não é: “ah, toma um chá de erva-cidreira que resolve”. A gente se prepara, prepara
nossa matéria, para continuar nesse momento de
penitência, rezando, rogando e pedindo, como a
gente diz aqui, “a Deus e a quem pode”, por toda a
humanidade, por todo mundo, literalmente todo o
mundo, não só por nós.
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O nosso bem-estar depende também, em
grande medida, de quem está à nossa volta. Não
adianta nós estarmos bem, se à nossa volta está todo
mundo mal. Então é importante que todos estejamos
bem, porque ninguém vive tão isolado quanto se
pensa, ou quanto se quer. E é essa a perspectiva do
amor ao próximo, do amor a tudo, que a gente finca
nosso joelho no chão e reza e fuma e toma chás e
prepara nossa matéria – aqui nós somos apenas
instrumento.
Aqui na Terra nossa matéria é apenas um
instrumento para fazermos nossa viagem para o
astral. Enquanto a gente está em matéria, precisamos
buscar essa conexão, estar nos fortalecendo, para
que possamos concluir essa missão de penitência,
rogando ao Pai-eterno – que absorvemos e inserimos
na nossa cultura religiosa, do próprio catolicismo,
que é a Santíssima Trindade, Deus primeiramente,
o divino Espírito Santo, Nosso Senhor Jesus Cristo,
nossa Senhora Rainha Grandiosa de Deus e os nossos
guias encantados, nossos guias de luz, para que protejam e intercedam por toda a humanidade. Toda a
humanidade. Todo mundo. Não adianta que nós, ou
eu, por exemplo, esteja bem, se quem está à minha
volta não está. Não faz sentido. A oração, a prece,
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ela precisa ser para todo mundo, porque é assim que
valida nossa existência.
E é isso que a gente tem aprendido com
nossos mais velhos, e tem procurado fazer todos os
dias, esse momento de devoção e penitência, rogando
e pedindo para todo mundo. Para que fiquemos
livres, não só dessa pandemia da covid-19, mas da
pandemia do egoísmo. Para que a mente e o coração das pessoas, inclusive dos nossos governantes,
tenham a sensibilidade, a humanidade, de fazer o
bem, de fazer a caridade, sem olhar a quem.
E é isso que a gente tem feito e aprendido
com nossos mais velhos e nossos guias encantados. E
fazer nossas orações, nossos pedidos, esse momento
de penitência diária. Todos os dias, temos feito isso
todos os dias. Pedindo por toda a humanidade, para
que seja banida da humanidade essa doença, como
todas as outras.

agir é coletivo

Essa pode ser uma contribuição fundamental
dos modos de vida indígenas – conhecimentos, cultu183

ras, sistemas agroflorestais, cosmologias, ecologias,
filosofias etc. – e que podem ajudar no enfrentamento
desta pandemia e de outras ameaças.
Eu ouso dizer que o princípio geral da
cosmologia indígena, independente de qual povo,
é o princípio, dentro de cada um é diferente, mas
o geral, que na verdade são dois princípios, para
explicar melhor: amar ao próximo como a si mesmo
e fazer o bem sem olhar a quem. Por isso nossa luta é
coletiva. Não adianta eu fisicamente estar bem se
meu entorno não estiver. Então, eu preciso lutar
para que minha aldeia, e da minha aldeia para o meu
território, e do meu território para o meu segmento
social, esteja bem. Para que a gente continue esse
processo de resistência e existência.
Esse bem-viver não é individual, ele sempre
será coletivo. A nossa alimentação, por exemplo, o
processo que nos une, os hábitos alimentares, não
importa o que achem por aí, é pensando no coletivo.
E quando a gente assume esse papel de
representatividade, faz esse esforço de levar a
necessidade coletiva – a gente está sempre falando
e fazendo em coletivo: por nós, para nós e com nós.
E é isso que a gente procura passar para as outras
pessoas, para a humanidade em geral. Vai fazer uma
prece, pede para todo mundo. Quer fazer uma ação,
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uma boa vontade, faz para todo mundo, ou pelo
menos para o máximo que você puder atingir. Quer
oferecer uma luz – oferecer uma luz é acender uma
vela e fazer uma oração – quer oferecer para um
anjo de guarda? Oferece para os guias e os espíritos
encantados, porque quando os efeitos vêm, quando
os efeitos nefastos também vêm, é para todo mundo.
A água poluída, a gente está começando a
beber, mas ela também vai chegar até você. O ar puro,
que não está mais tão puro para gente, vai chegar
muito pior para você. Uma ação não acontece isolada,
ela não é individual ou para um povo, ela é para todo
mundo – todo mundo vai passar por uma situação
que a gente procura evitar e conscientizar. É como
ocorreu com aquela fumaça espessa oriunda das
queimadas em Rondônia e que deixou escuro o céu
em São Paulo? O efeito não é local, tudo é interligado.
Quando estamos todos voltados para a ação
de um bem maior, e esse bem maior significa todos,
sem exceção, fazer o bem sem olhar a quem, a gente
consegue avançar em muitas coisas.
A coesão do movimento indígena existe
porque a gente se percebe em todos. Quando a gente
fala em “povos indígenas”, não é um movimento
homogêneo, não é um movimento coeso, a gente
respeita as especificidades e procura tratar como
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tal. Por isso o movimento é gigante e com várias
representações. Desde o comecinho não somos só
305, somos muito mais; mas essa união de povos e
de pensamentos, para o bem de todos, chamando
nossos guias espirituais, a partir da orientação dos
nossos anciões, dos nossos antigos, que nos dá essa
força física e que faz com que a nossa matéria seja
instrumento de execução de boas práticas. É assim
que a gente avança.
Então a mensagem que a gente procura
passar para a humanidade é proteger o meio ambiente.
Nem que seja só com a questão do oxigênio. Planta
uma árvore, uma qualquer que seja. Não polua as
águas, porque essa água vai chegar na sua torneira
de novo, ela faz essa volta e chega para você também.
E muitas outras coisas. A gente trabalha com a
natureza, porque a gente vive exatamente dela e
nela – e para ela.
Então nesse círculo de ações, a gente procura
dizer: faça sua parte, porque você também é usuário
dessa parte. Se é uma ação egoísta, está fazendo por
você, então plante sua árvore, faça sua fonte de água
límpida, cristalina, ou então continue alimentando
o capitalismo, esse capitalismo selvagem que não
está pensando na população que realmente precisa.
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As mazelas não estão só em território
indígena, mas também em favelas. Há pessoas que
estão marginalizadas e sendo cada vez mais usadas
e mantidas como curral eleitoral, esperando pela
efetivação de políticas sociais que não chegam, que
não chegam. Não têm direito à saúde, educação,
moradia, segurança, a um bocado de coisa. Porque
não é de interesse.
Então a gente reza para abrandar a mente
e o coração dos nossos governantes, reza para que
as pessoas se toquem, façam sua parte, preservando
e conservando o meio ambiente, porque é de onde
nós tiramos nossa qualidade de vida, o alimento
saudável, o que a gente ingere, tanto em alimento
como na água, como na vestimenta, a planta e o
algodão – o bicho da seda, o material que forneça do
que vestir, do que calçar. Todo mundo fazendo sua
parte, de preservação, de manutenção, de respeito
com a Mãe Terra e a Mãe Natureza, a gente vai muito
mais longe. Mas tem que pensar coletivamente. E a
gente que está nessa linha de frente faz essa vez de
falar e fazer por todos. Aqui é minha cara, minha
imagem, minha voz, mas eu estou falando não só
pelos Pankararu, mas também como todos os povos
indígenas, os quais tenho representado em outras
instâncias também.
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expectativa e realidade

Embora a palavra do futuro a gente não ouse,
porque o futuro a Deus pertence, a gente trabalha na
expectativa – tem a expectativa e tem a realidade.
A nossa expectativa é que, esse momento de
pandemia, essa lupa de tantos problemas, porque ela
amplia, ela dilata, tantos problemas que já existiam,
com muito mais gravidade, e alerta sobretudo a
questão da higienização. Como você vai trabalhar
a higienização das pessoas, se elas não têm água
potável porque a água está poluída? E a água que
não está poluída, está represada. E quando ela está
represada, está imprópria para consumo. Ninguém
vai catar o que sai do esgoto.
É um conjunto de situações que é uma espiral, só vai aumentando. A expectativa que eu crio
é que as pessoas repensem suas formas de agir: não
é só falar não, é ação. Nossas ações falam mais que
nossas palavras. Então, que as pessoas se policiem
com relação ao que vêm fazendo.
Mas infelizmente não tem acontecido. Outro
dia passou uma reportagem sobre pessoas jogando
máscara no meio da rua. Máscara no meio da rua!
Gente! Já não basta a situação de higiene, do lixo
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que a gente expõe na rua? Uma falta de educação
ambiental gigante, gritante, é papelzinho, entope
bueiro, enfim. Os planos de resíduo sólido, aqui
no nosso território, por exemplo, a gente não tem
notícia das prefeituras.
E a partir do momento também que a
gente mantém um governante que não está nem
aí, estamos sendo coniventes com esse processo de
desumanização.
Eu desejo muito que as pessoas se eduquem
espiritualmente, se eduquem ambientalmente, se
eduquem humanamente. Para que a gente construa
uma sociedade solidária, uma sociedade que diminua
esses flagelos.
O que estamos vendo agora? Uma rede
de solidariedade! O estado não está ligando para
nós: desrespeitando as ordens da OMS, mudança
de ministro duas vezes, nomeou interinamente
um general, está militarizando na cara dura todo o
governo, pessoas incitadas a pedir o fim do Congresso
Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF), o
silêncio mórbido do Congresso e do STF quanto
a isso, Procurador-geral da República que faz as
vontades do presidente, Polícia Federal que faz as
vontades do presidente... Então, estamos à própria
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sorte! Precisamos vencer essa pandemia do egoísmo
com o nós: é nós, por nós e com nós.
Peço humildemente a todas as pessoas que
busquem a Deus, rezem por si e rezem por toda a
humanidade. As mazelas sociais e ambientais existem
por falta de amor a Deus. Se todos praticássemos
“amar ao próximo como a si mesmo”, a dor era
menor. Teríamos água, alimento e ar puro para todo
mundo. Sejamos mais amor! A Natureza e Seus espíritos importam! Vidas indígenas importam! Vidas
negras importam! Todos juntos importam, para
vencer o mal que assola e destrói o futuro da Terra.
Espero muito mesmo que as pessoas se solidarizem, revejam seus conceitos sobre essas coisas
e sejam menos egoístas, de pensar em construir
seus castelos, seus muros altos com cerca elétrica,
e procurem entender por que outras pessoas estão
para além de seus muros, físicos e simbólicos. É isso:
mais amor ao que nos circunda, ao que nos faz ser
o que nós somos.
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Invasões e invasores
Esses dias vi um vídeo mostrando um animal
vagando pelas ruas de alguma cidade do Brasil. E
quando um bicho desses está pela cidade, “um animal
invadiu a cidade”. E aí eu me pergunto, oi? Quem
invadiu o quê? Quem que tem destruído manguezal
para fazer resort? Quem tem destruído litoral para
fazer casas de praia, hotéis? Quem tem desmatado as
florestas para construir um bocado de coisas aí? E os
bichos é que estão invadindo a cidade? Como assim?
Então, esses conceitos distorcidos e eurocêntricos do ser humano que realmente estão destruindo
a natureza. Ninguém se toca de o que é uma baleia
ser morta com 40 toneladas de lixo. Ninguém está se
importando de uma tartaruga morrer asfixiada por
conta de um canudo enfiado no seu nariz; ninguém
está se importando que o casco dela não tenha
crescido, e ficado com formato de “oito” [8] por ter
ficado presa num aro de bicicleta. E a culpada é ela?
Ela é que foi nadar em lugar impróprio?
Ou quando apontam, reclamando, que “tem
muito tubarão lá em Boa Viagem”, “muito tubarão lá
em Jabotão dos Guararapes”; “tubarões apareceram
lá em Fernando de Noronha”... Por que será?
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Quando ocupamos um espaço e alteramos a
dinâmica daquele local, uma das coisas impactadas
é a cadeia alimentar dos animais habitantes. Parece
algo escolar, mas as pessoas não absorveram isso. E,
além disso, precisamos pensar: e quem somos nós
nessa cadeia alimentar? Porque, de fato, nem o réptil
é tão facínora como o ser humano.
O progresso é bom, a gente está fazendo uso
agora. A gente não está dizendo que é contra, mas a
forma como se dá é um processo de violência. O que
precisamos é realizar um desenvolvimento de forma
sustentável, que garanta a biodiversidade para todo
mundo, que é de onde se vai tirar o essencial à vida:
o ar, a água e os alimentos.
Então, é preciso uma postura de não se
incluir num processo também de dominação e
destruição em massa, por conta desse egoísmo,
desse capitalismo selvagem, que não respeita os
espaços. Não falta para ninguém. Não vai faltar.
Sabendo usar, não falta. Ninguém, então, é contra
o desenvolvimento, mas como os processos se dão,
com a intensidade em que se dão, é que é a desgraça.
Os animais não invadem, é a gente que
invade; a gente quer sempre mais, mais, mais, e nunca
está conformado. Se a gente realmente aprendesse
com os nossos parentes animais, a gente teria uma
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situação muito mais confortável. Porque o que a
gente tem, e pelo que chamam a nós indígenas de
selvagem ou “bicho do mato”, porque é isso: tendo
alimento, está bom. A nossa maior riqueza, não existe
maior riqueza que mesa farta de alimentos.
E quem está na cidade, tem que gerar renda,
e não produzem seus alimentos, e nesse sentido
ficam dependentes. Ficam tutelados. Eu acho que a
tutela é muito mais para quem não é indígena que
para nós, que resistimos e mantemos nosso modo de
existência, que tem a ver com ser autossuficiente.
Na cidade, está todo mundo fazendo comida pronta,
congelada. E aí compra micro-ondas, forno elétrico,
alimentando a indústria da energia que é uma grande
responsável pela devastação ambiental, das águas,
das florestas e das terras indígenas. O que proponho
não é voltar para os tempos das cavernas, mas, sim,
encontrar o nosso limite do suficiente, para assim
nada faltar.
Texto elaborado a partir de entrevistas de Cristiane
Julião concedidas a Macaio Poetônio e Rafael Pacheco.
Transcrição, edição e revisão: Cristiane Julião, Macaio
Poetônio e Rafael Pacheco.
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a resistência do bem viver

cristine takuá

O atual modelo de sociedade que estamos
inseridos nos faz esquecermos de quem realmente
somos, não deixando olhar para o fundo de nossa
essência, para conseguir atravessar as barreiras
do desconhecido. Junto a isso a imensa fonte de
informações na qual estamos mergulhados, os maus
hábitos alimentares, o egoísmo, o desamor e a falta
de bom senso estão nos conduzindo para uma vida
desequilibrada.
Sabemos que atualmente vivemos uma
emergente e complexa crise social, política e ambiental, a qual nos leva a questionar e a repensar o
ser e o saber, resultando numa conscientização de
que temos que reaprender a pensar e agir no mundo.
No entanto, os seres humanos numa incessante
busca de compreensão, dominação, ordenação e
controle sobre o meio e sobre si mesmo, acabou por
desestruturar a natureza.
De um modo geral, a civilização ocidental
está percebendo que uma quantidade de pressupostos que a sustentaram por muito tempo estão levando
a uma situação totalmente insustentável do ponto
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de vista da sobrevivência da espécie, notadamente
no que diz respeito às condições ambientais. Uma
das principais coisas que as sociedades indígenas
têm e que torna seu pensamento valioso é justamente uma outra maneira de conceber a relação
entre a sociedade e a natureza, entre os humanos
e os não-humanos, uma outra forma de conceber a
relação entre a Humanidade e o restante do cosmos.
A existência de um equilíbrio, onde todos os seres
interagem e se respeitam.
O grande erro da ciência, e como diz o
pensador Ailton Krenak “dessa humanidade que a
gente pensa ser” – foi ter virado as costas, ter ocultado e negado o conhecimento dos povos indígenas
do mundo. A grande complexidade que existe nos
saberes da floresta, que eu não vou chamar aqui de
“ciência da floresta”, porque esses saberes e fazeres
da floresta estão para além da ciência, como se fosse
uma “metaciência”, dialoga há muitos séculos com
uma forte potência criativa de seres vegetais e
animais que, assim como nós, há muitos séculos
resistem e criam fórmulas de continuar caminhando
neste planeta.
Para os Povos Indígenas, a natureza é quem
dá sentido à vida. Tudo em seu equilíbrio. Como
uma imensa teia, na qual tudo está interligado, um
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organismo vivo. O seu poder está em nos direcionar,
nos mostrar o caminho de luz a trilhar em busca
de sabedoria. Cada sinal que recebemos tem um
significado para nossa vida. O canto de um pássaro
pode indicar algo, os trovões que passam são sinal
de que algo está pra acontecer, as formigas no meio
do caminho, as formas das nuvens, a direção do
vento, enfim, muitos presságios nos são transmitidos
pelos sinais da natureza, que com sua delicadeza e
sabedoria vão nos guiando e nos ensinando como
bem viver, que em guarani se fala: Teko Porã, um
conceito filosófico, político, social e espiritual que
expressa exatamente essa grande Teia, onde vivemos
em equilíbrio, respeito e harmonia; é a representação
da boa maneira de Ser e de Viver.
Porém, toda essa complexa crise de relações
que os humanos hoje estão vivendo nada mais é
do que reflexos de séculos de uma caminhada mal
feita, pois antes quase todos viviam na natureza,
com a natureza e da natureza. E hoje, as pessoas se
desinseriram do meio, usam e abusam da natureza
para sobreviver. Sem pensar que fazemos parte dessa
imensa teia, que não deve e não pode ser separada.
Para o povo Guarani, não há tekó se não tiver
Tekoá; ou seja, não tem modo de ser sem o lugar do
ser. Sendo assim, é preciso ter terra, com floresta,
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com água e com toda a sua vida incluída para poder
viver sua cultura e para ser guarani.
Vivenciar o sentido pleno do Bem Viver
nos dias de hoje, pode muitas vezes parecer algo
contraditório, devido a diversas situações que nos
afastam dele, e nos levam para o “Tekó Vai”, o Mal
Viver, que está presente no consumo desenfreado
e na esquisita mania de servidão voluntária onde
muitos vivem escravos de seus quereres, está presente nas guerras, no individualismo, na poluição dos
rios, no empobrecimento, na depressão, enfim em
diversas situações que colocam o ser humano numa
incessante busca de Viver Melhor, na ilusão de que
os bens materiais, o conforto, o luxo irá lhe trazer
a delicada e profunda satisfação da experiência que
penetra no próprio ser e no estar quando se alcança
o Bem Viver nas ações diárias da Vida.
Mas é possível aplicar esse sistema, esse
hábito indígena do Bem Viver nas cidades, justamente como pressuposto para revolucionar,
metamorfosear as relações, a própria Democracia
que está despedaçada em meio a tantos abusos e
egocentrismos. Através desse amplo conceito, uma
vez praticado, podemos equilibrar todo o caótico
cenário de violências, poluição, intolerância religiosa
que pairam sobre as cidades.
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Os Povos Indígenas, de um modo geral,
resistem há séculos contra os mais diversos abusos
e agressões cometidos contra eles, contra suas
culturas, mas, mesmo assim, ainda hoje praticam
o respeito, a tolerância, a igualdade, a participação
política, a paciência com os mais velhos e com as
crianças, enfim, praticam o Bem Viver em suas
múltiplas faces.
Porém, penso que ainda há tempo de reconstruirmos e de nos harmonizarmos. Há alguns
caminhos, como as práticas educativas do Tekó Porã.
Mas as sociedades urbanas, devem repensar as formas
de educar suas crianças. Valorizando o potencial que
jaz dentro de cada uma, e principalmente fazendo
uma escola que seja útil para a vida das pessoas.
Ouço muitos dizerem que a escola serve para nos
tornar alguém na vida, muito pelo contrário, já somos
alguém na vida, temos que usar das ferramentas
escolares para nos tornarmos guerreiros. Guerreiros
esses, que possam compreender o complexo sentido
do Bem Viver e transformar o mundo à sua volta.
Penso que assim como os grãos, as pessoas
precisam conhecer sua origem, a fala que habita em
cada semente. Todo ser que consegue escutar a voz
do silêncio ouve as suas verdades. Há uma ponte
existente entre o conhecimento visível, letrado e
203

o saber que habita nas profundidades dos cantos,
danças, trançados e em toda a complexidade da
arte e espiritualidade dos povos nativos. Porém é
necessário romper as barreiras da aparência, sempre
penso nisso. Porque enquanto alguns ficarem se
baseando e presos no não ser das coisas (aparência),
jamais chegarão à dimensão maior do verdadeiro
conhecimento, da sabedoria dos que sabem e conseguem sentir sua própria sombra!
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emergência sanitária,
política e morte.
omissões em saúde

indígena no amazonas e

alto rio negro

danilo paiva ramos

“Qual é, nesses sistemas,
a relação entre política e morte
que só pode funcionar em um estado de emergência?”
Achille Mbembe, Necropolítica (2016)

“Naw am? Pëë Níí?” disse Américo Socot na
mensagem de voz pelo WhatsApp semana passada.
“Você está bem? Tem doença” é como traduz-se
a saudação que ouvi tantas vezes ao chegar nas
comunidades Hupd’äh, mas nunca entendi por que o
“Olá” vinha sempre acompanhado do inquérito sobre
a enfermidade. A chegada da epidemia de covid-19
em São Gabriel da Cachoeira (AM) e à Terra Indígena
Alto Rio Negro (TI ARN) há algumas semanas fez
Américo, liderança de seu povo, passar o alerta de
que uma doença terrível como o Pap’, Sarampo,
estava chegando e que todos deviam isolar-se nos
acampamentos de caça na floresta.
Nos anos 1970, o desenvolvimentismo
da ditadura militar (1964-1985) pôs em prática a
construção da Perimetral Norte que cruza os estados
do Amazonas, Pará, Amapá e Roraima. Foi quando
missionários religiosos fundamentalistas, garimpeiros e o exército, uma assombrosa frente de atração,
intensificaram o contato e um surto de sarampo
levou à morte centenas de parentes de Américo.
Muitas famílias refugiaram-se nas cabeceiras dos
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igarapés, no centro da floresta, para salvar-se. A
memória histórica das epidemias como a bixiga,
malária, sarampo, gripe foi mobilizada por Américo
para o alerta. Finalmente entendi a importância de
perguntar se o “branco”, ao chegar, traz a doença.
A saudação em língua Hup condensa a necrohistória
de crimes contra a humanidade indígena.
A região onde vive Américo e seu povo, o
Alto Rio Negro, é uma das regiões onde a população
indígena vem sendo mais atingida pela epidemia
de coronavírus. São já contabilizados mais de 1.800
casos confirmados segundo o Boletim Covid-19 da
Secretaria Municipal de Saúde de São Gabriel da
Cachoeira-AM (Semsa-SGC-AM, 2020). O coronavírus
soma-se aos problemas graves da desnutrição, às
epidemias de malária, dengue, gripe, no município
mais indígena do país e que tem também um dos
índices mais elevados de suicídio. O boletim lançado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil
(Apib) em 28 de abril de 2020 mostra que a covid-19
já atinge povos indígenas de todas as regiões do
Brasil e contabiliza 149 óbitos pela doença, além de
1.471 pessoas indígenas contaminadas e 75 povos
afetados. Em duas semanas, houve um aumento
de 70% nas mortes e a taxa de letalidade já é de
11,4%, enquanto a da população em geral está em
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6,3% (Apib, 2020c). Além da alta vulnerabilidade dos
povos indígenas a infecções virais, emergem como
problemas a desestruturação do sistema de saúde
indígena, as invasões das Terras Indígenas (TI) por
garimpeiros, madeireiros e grileiros, e a omissão
do Estado no repasse de recursos e contratação de
profissionais de saúde. Por tudo isso, a situação já é
denunciada pela Apib como uma ação genocida do
Governo Federal e um crime contra a humanidade.
A Resolução nº 1/2020 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) ressalta que
a prevenção do contágio em grupos e populações
em situação de especial vulnerabilidade depende
da garantia do acesso ao sistema de saúde pública
e a medidas de seguridade social, pois a pandemia
compromete seriamente a efetivação de direitos
econômicos, sociais, culturais e ambientais desses
grupos. No caso dos povos indígenas, a resolução
da CIDH ressalta a importância da promoção de
informações culturalmente adequadas e no idioma
tradicional para garantia do entendimento das
medidas do Estado e dos efeitos da pandemia; do
respeito ao não contato com povos em isolamento
voluntário; da maior proteção aos direitos humanos e
garantia de atenção à saúde com pertinência cultural;
e interrupção de projetos extrativistas ou produtivos
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do Estado que impactem as populações indígenas e
seus territórios, dada a impossibilidade de realização
de processos de consulta livre, prévia e informada
(CIDH, 2020, p.15). O art.37, §6º, da Constituição
Federal estabelece que as pessoas jurídicas de
direito público e privado, prestadoras de serviços
públicos, devem responder por danos causados por
seus agentes a terceiros por omissão ou ausência de
conduta, que façam com que o serviço esperado não
funcione, funcione tardiamente ou de modo ineficaz.
Nesse artigo, busca-se entender em que
medida o crescimento vertiginoso de casos de covid19 entre os povos indígenas no Brasil decorre de
omissões e violações de direitos humanos e sociais.
Tendo como referência a Recomendação nº 11/2020
de 01 de abril de 2020 do Ministério Público Federal
(MPF, 2020a), mostra-se como o governo Bolsonaro
descumpre sistematicamente as determinações que
poderiam significar a melhor estruturação da saúde
indígena para a ação emergencial de contingência
da epidemia de covid-19 e a garantia da vida para
a população indígena do país. O impacto da epidemia no estado do Amazonas e na região do Alto
Rio Negro (AM) permite evidenciar de que forma a
desestruturação do sistema de saúde vem levando,
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assim como na ditadura civil-militar, a um crime
contra a humanidade.

crimes contra a humanidade

O Grupo de Trabalho (GT) sobre graves
violações de direitos humanos no campo ou contra
indígenas da Comissão Nacional da Verdade (CNV)
teve por objetivo apurar as violações de direitos
humanos dos povos indígenas no período de 1946 a
1988 (CNV, 2014). A CNV estimou que neste período
pelo menos 8.350 indígenas tenham sido mortos pela
ação direta ou omissão de agentes governamentais, mas que o número real seja muito superior,
considerando as violações não fatais e casos não
apurados. Em seu relatório, o GT da CNV relatório
buscou mostrar o caráter sistêmico das violações que
resultaram de omissão e violência direta de agentes
estatais, sustentando em sua conclusão que o caráter
sistêmico das violações de direito atendia ao objetivo
comum de ação contra indígenas e indigenistas tidos
opositores do estado e de suas políticas estruturais
(CNV, 2014, p. 204-5, 251).
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Como mostra a CNV, as epidemias de
sarampo, malária, varíola, dentre outras, que mataram milhares de indígenas, permitiram ao regime
ditatorial a produção de “vazios demográficos” que
autorizavam a colonização de terras, a abertura
de estradas e a mineração. “Ir passando a boiada”
enquanto a imprensa está focada no covid-19, fala do
ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (Folha de
S. Paulo, 2020) para medidas que facilitem a grilagem
de terras e expansão de latifúndios, mineração e garimpo, desmatamento, faz ecoar as ações sistêmicas
de violência direta do Estado sobre as populações
indígenas.
Se, no regime civil-militar, o impacto
genocida das frentes de atração foi potencializado
pelo desmonte das políticas e órgãos de assistência
à saúde indígena, no lugar de agir para conter os
graves impactos da epidemia de covid-19 sobre os
povos indígenas, o governo Bolsonaro vem agindo
para desestruturar a atenção à saúde prestada pela
Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai, Lei nº
12.314/2010), que se dá por meio dos 34 Distritos
Sanitários Especiais Indígenas (Dsei), acompanhados
e avaliados pelo controle social em saúde indígena.
A partir da Constituição Federal de 1988, a
“Lei do SUS” (Lei nº. 8.080/1990) e suas alterações
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com a Lei nº 9.836/1999, instituiu o Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena do Sistema Único de Saúde,
com o objetivo de promover atendimento à saúde
dos povos indígenas em todo território nacional,
coletiva ou individualmente.
Diante do risco iminente de genocídio
representado pela epidemia de covid-19 nos povos
indígenas (MPF, 2020a), a Sesai instituiu um Comitê
de Crise (Portaria Sesai nº 16/2020) para a implementação do “Plano de Contingência Nacional do
Covid-19 em Povos Indígenas” (Sesai, mar. 2020). No
entanto, o Comitê de Crise não conta com a participação de lideranças indígenas e representantes do
controle social em saúde indígena, como é previsto
pela Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos
Indígenas (Funasa, 2002) e como exige o movimento
indígena por meio da carta final do Acampamento
Terra Livre (ATL, 2020).
O Ministério Público Federal, por meio da
Recomendação nº 11/2020, considerando os riscos
de contágio e genocídio da população indígena pela
epidemia de covid-19 e avaliando os problemas estruturais da Sesai, reforça a importância de medidas
emergenciais, cuja inobservância pode resultar em
milhares de mortes. Dentre as recomendações estão
a aquisição de kits de oxigênio, Equipamentos de
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Proteção Individual (EPI), insumos laboratoriais
para testagem diagnóstica, instituição de medidas
de controle sanitário de entrada nas aldeias e TIs,
readequação do espaço físico das Casas de Saúde
Indígena (Casai) para garantir o isolamento e evitar
contágio. Recomenda-se haver quantidade suficiente
de profissionais de saúde atuando pelos Dsei para
que haja a presença de Equipes Multidisciplinares
de Saúde Indígena (EMSI) nos polos base e aldeias
atendidas. Cabe à Funai, Sesai e Secretaria Especial de
Desenvolvimento Social (SEDS/MDS) o provimento
de alimentos e materiais de higiene para manter a
segurança alimentar e as medidas de assepsia. A
Funai deve também implementar medidas imediatas
de proteção territorial em todas as TIs identificadas
e/ou delimitadas, declaradas e homologadas para
impedir e retirar invasores (garimpeiros, madeireiros etc.) para prevenir o contágio de indígenas
por covid-19.
De modo contrário às recomendações
e numa atitude deliberada de expor a população
indígena ao contágio e ao genocídio, verifica-se a
morosidade do Estado nas contratações imediatas de
profissionais de saúde para suprir a falta de médicos e
enfermeiros nos Dsei, fazendo com que não haja EMSI
suficientes nas aldeias e Tis. Mesmo tendo recebido
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recursos suplementares para a execução do “Plano
de Contingência Nacional do Covid-19 em Povos
Indígenas” (Sesai, 2020a), os Dsei aguardam já há dois
meses pelo envio de EPI, insumos laboratoriais para
diagnósticos (testes) de covid-19, recursos financeiros, medicamentos e equipamentos. As parcerias
com secretarias da saúde municipais e estaduais,
universidades, entidades da sociedade civil e de
cooperação internacional estão sendo dificultadas
e mesmo repelidas pela Sesai; em um momento de
necessidade de aumento dos recursos humanos dos
Dsei, antropólogos e pedagogos, fundamentais para a
garantia da interculturalidade e interdisciplinaridade
em saúde, foram demitidos em massa (Aba, 2020).
A Conferência Nacional de Saúde Indígena
(CNSI), que traria propostas para a melhoria da saúde
indígena no país, foi impedida de acontecer pelo
governo federal, e muitos dos profissionais dos Dsei
envolvidos com as pautas do controle social foram
exonerados e demitidos. A subnotificação de casos
de covid-19 pela Sesai vem sendo denunciada por
organizações indígenas, MPF e secretarias da saúde,
e faz com que as ações emergenciais previstas nos
planos de contingência da covid-19 dos Dsei não
possam ser implementadas plenamente.
221

O relatório da CNV mostra que o esbulho das
terras indígenas para a colonização e/ou abertura
de estradas pode constituir-se foco das ações de
violação pelo Estado, cujas práticas de remoção,
tortura, prisão e omissão na garantia de direitos
e assistência permitiram a implementação da política de colonização dirigida no governo Getúlio
Vargas, bem como a implementação de grandes
obras públicas de infraestrutura e empreendimentos
agropecuários ao longo da ditadura civil-militar.
Durante a ditadura, a colonização agropecuária
teve um impacto devastador sobre os biomas das
TIs, e inviabiliza ou impossibilita até hoje a caça,
coleta, agricultura e pesca tradicionais indígenas
em muitas áreas. A omissão e mesmo promoção do
estado ditatorial à intrusão das TIs por garimpeiros,
posseiros e grileiros resultou tanto em conflitos
territoriais quanto na proliferação de doenças letais
para os indígenas.
Em meio à pandemia, e ciente da vulnerabilidade epidemiológica dos povos indígenas, a Funai
instituiu a Instrução Normativa 09/2020, que libera
a certificação de imóveis rurais incidentes em TI
e áreas indígenas, protegidas pela legislação, em
qualquer fase de processo de demarcação e em áreas
de restrição de uso e tem como efeito direto o in222

centivo a ocupações irregulares, invasões, violações
de direitos. A instrução normativa reforça a Medida
Provisória nº 910/2019 de autoria da Presidência
da República e que busca regularizar ocupações
fundiárias incidentes em terras da União, e que,
como denuncia o documento final da ATL/2020,
“tenta legalizar o ato criminoso de grilagem” nas
terras indígenas (Apib, 2020a). Entendendo os riscos
de genocídio e violações de direitos de tal instrução
normativa, e tendo como base as recomendações da
Comissão Interamericana de Direitos Humanos da
Organização dos Estados Americanos (CIDH/OEA,
2013) de proteção de povos indígenas e precaução
quanto à vida e bem-estar, a Recomendação nº
13/2020 do MPF recomendou a revogação imediata
da instrução normativa (MPF, 2020b).
Fica evidente a retomada da prática de
esbulho de terras do regime civil-militar que, em
meio aos riscos da epidemia de covid-19, expõe ainda
mais os povos indígenas ao contágio. A revogação
da Instrução Normativa 09/2020 da Funai e o arquivamento pelo Congresso Nacional da MP nº 910/19
são reivindicações do documento final do ATL/2020
fundamentais para a garantia de direitos e da vida
dos povos indígenas em meio ao enfrentamento
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da epidemia e das violações de direitos postas em
prática pelo estado.
Como alerta o Observatório de Direitos
Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente
Contato (OPI, 2020), torna-se preocupante também
a possibilidade de permanência de grupos missionários fundamentalistas em terras indígenas com a
presença de índios isolados e de recente contato. Tal
possibilidade foi aberta pelo artigo 13 do Projeto de
Lei n°1142 de 2020, que dispõe de medidas urgentes
de assistência médica e segurança alimentar para
povos indígenas, quilombolas e tradicionais em meio
à contenção da covid-19. Além da exposição ao contágio, sabe-se do caráter proselitista da atuação de
tais grupos que censuram rituais, costumes e práticas
de medicina indígena, fundamentais ao modo de
vida e ao enfrentamento das situações de epidemia
por esses povos. Segundo a OPI, preocupa também a
morosidade na implantação e o descumprimento dos
planos de contingência para o combate à covid-19
dos Dsei cuja jurisdição abrange territórios habitados
por Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato
(PIIRC).
A Portaria Conjunta do Ministério da
Saúde e Funai nº 4.094 de 20 de dezembro de 2018
estabelece diretrizes e estratégias para a atenção à
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saúde dos PIIRC, dado seu grau de autonomia em suas
organizações e modo de vida, não domínio total de
códigos da sociedade envolvente, bem como a alta
vulnerabilidade epidemiológica e peculiaridades
socioculturais. A portaria prevê que as situações de
contato, surtos e epidemias devem ser consideradas
emergências e medidas imediatas devem ser tomadas. Em seu capítulo IV, artigos 7º e 8º, dispõe que
ações e medidas urgentes devem ser norteadas por
um “Plano de Contingência para Surtos e Epidemias”
que preveja, a partir da implementação de uma “Sala
de Situação”, atribuições e competências, fluxos de
atendimento e comunicação, recursos materiais e
humanos, protocolos de quarentena e vigilância
sanitária, ações de imunização, procedimentos para
remoção, registros de atendimento e notificação,
protocolos de conduta das equipes e possíveis
cenários.
Atualmente a Funai considera 17 povos
indígenas como isolados ou de recente contato, sendo
atendidos por 12 Frentes de Proteção Etnoambiental
(FPE) e 10 Dsei (Rodrigues, 2014). Apesar da ciência da
portaria e da extrema vulnerabilidade epidemiológica desses povos, poucos Dsei elaboraram e iniciaram
a execução de planos de contingência específicos.
Como destaca a OPI, a maior parte dos PCs dos Dsei
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não detalha ações concretas para a contenção da
epidemia entre os PIIRC. São conhecidos já casos de
coronavírus em muitas dessas populações, e mesmo a
implementação das ações emergenciais e dos planos
de contingência específicos vem dependendo de
denúncias ao MPF e de pressões das organizações
indígenas e indigenistas.
O resultado dessa necropolítica (Mbembe,
2016) vem sendo o aumento vertiginoso no número
de pessoas indígenas contaminadas por covid-19 em
todo o país. A omissão e violação de direitos vão concretizando ataques sistemáticos aos povos indígenas,
algo designado pelo direito internacional “crimes
contra a humanidade”. O termo surgiu recentemente
num pronunciamento do prefeito de Manaus, Arthur
Virgílio Neto, face à situação de calamidade pública
e impossibilidade de atendimento de saúde à população indígena do estado (Fato Amazônico, 31/05/2020).
O caso do estado do Amazonas e da região do Alto Rio
Negro ajudam a perceber em que medida o Estado,
por meio do governo Bolsonaro, vem consolidando
práticas sistemáticas de violações de direitos e
violências contra as populações indígenas, numa
retomada assombrosa das práticas criminosas do
regime civil-militar.
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omissão em saúde indígena, amazonas e alto rio negro

O Amazonas, estado com maior população
indígena do país (quase 200 mil pessoas), é a unidade
da federação que registra maior número de mortes –
93, segundo a Apib. No dia 28 de maio chegou-se em
41.378 casos de covid-19 e óbitos de 2.052 pessoas,
dos quais 612 casos confirmados e 33 óbitos entre
indígenas. A capital Manaus já tem 18.293 casos, o
que representa 42,21% dos casos do estado, sendo
que mais de 55,79% dos casos são de municípios do
interior (FVS-AM, 31/05/2020). Há 586 pacientes
internados em leitos clínicos e em Unidades de
Tratamento Intensivo (UTI), o que aponta para a
falta de estrutura para receber pacientes graves
vindos do interior e das Tis.
Os casos chegaram a mais de 90% dos
municípios, sendo que cinco cidades decretaram
lockdown (bloqueio total) na última semana: Tefé,
Silves, Barreirinha, Novo Airão e São Gabriel da
Cachoeira. Apesar da situação de emergência pública, a cidade de Manaus não decretou o lockdown
e o prefeito autorizou a reabertura do comércio na
última semana de maio.
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Houve alta dispersão do contágio nas TIs
devido ao retorno de milhares de pessoas indígenas a suas comunidades após tentativas de acesso
a benefícios sociais nos centros urbanos. Dada a
falta de estrutura dos municípios do interior do
Amazonas para a atenção em saúde de média e alta
complexidade, como no caso do Alto Rio Negro,
surge a necessidade da remoção dos pacientes para
outras localidades com rede hospitalar que disponha
de leitos em UTI para as internações.
O boletim da Coordenação das Organizações
Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab, 25 de
maio 2020), elaborado com base em informações
levantadas com lideranças indígenas, profissionais
de saúde e organizações indígenas, aponta um total
de 116 óbitos, 731 casos confirmados e 169 casos
suspeitos na Amazônia Legal. Os dados mostram
um crescimento intenso da epidemia de covid-19.
Segundo Valéria Paye, assessora política
da Coiab, “[a]pesar da omissão de muitos casos
já confirmados, os registros do Boletim da Sesai já
demonstram que a doença chegou nos territórios
afetando comunidades inteiras. É muito dolorido
acompanhar os casos em detalhe” (Coiab, 2020).
Dada a subnotificação de casos pelos Dsei, a Coiab
conta com a colaboração das organizações indígenas,
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lideranças e agentes indígenas de saúde (AIS) para a
realização de um monitoramento de base comunitária que vem contribuindo para o estabelecimento
de um cenário epidemiológico mais próximo da
realidade e que possa subsidiar a tomada de decisões
de gestores, órgãos públicos, bem como denúncias
de omissão em saúde.
Estudo recente (Azevedo et al, 2020) mostrou que 110 TIs do Amazonas encontram-se em
estado de perigo. Sem estrutura (veículos, hospitais
de referência, medicamentos, EPIs, respiradores)
e sem profissionais suficientes, os 7 Dsei neste
estado encontram-se impossibilitados de prestar
a atenção emergencial necessária, e aguardam
repasses financeiros, insumos e contratações de
recursos humanos urgentes pela Sesai e Ministério
da Saúde (MS). Nenhum dos Dsei atendeu à exigência
de planos de contingência de epidemia para os Povos
Indígenas Isolados e de Recente Contato (PIIRC), tal
como preconizado pela Portaria Conjunta nº 4.094
de 2018 (MS, 2018), ainda que os povos Hupd’äh,
Yuhupdëh, Yanomami, Ye’kuana, Suruwaha e Korubo
sejam considerados extremamente vulneráveis.
A região do Alto Rio Negro (AM) é uma das
regiões onde a população indígena vem sendo mais
atingida pela epidemia de covid-19.
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O Dsei Alto Rio Negro (Dsei-ARN) abrange os
municípios de São Gabriel da Cachoeira, Barcelos e
Santa Isabel do Rio Negro no Amazonas, totalizando
29.500.000 hectares de extensão. Estrutura-se a partir
de 25 Polos Base, uma Casa de Saúde Indígena (Casai)
e 6 Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI). Presta
atenção primária à saúde de 23 povos indígenas
falantes de 22 línguas indígenas das famílias linguísticas Naduhup, Tukano e Arawak.
Em São Gabriel da Cachoeira (SGC-AM),
onde já se contabilizam 1.819 casos confirmados,
927 em monitoramento e 21 óbitos (Boletim Covid-19,
Semsa, jun. 2020), o novo coronavírus soma-se às
epidemias de malária, dengue, gripe, no município
mais indígena do país e que tem também um dos
índices mais elevados de suicídio. Barcelos possui já
467 casos confirmados e 15 óbitos, enquanto Santa
Isabel do Rio Negro tem 39 casos confirmados e 1
óbito (FVS-AM, 31/05/2020).
As equipes de saúde do Dsei-ARN aguardam
há quase dois meses pelo repasse de recursos, EPIs,
medicamentos, insumos laboratoriais para diagnóstico da covid-19 e contratação de profissionais, sendo
que mais de 20% dos profissionais de saúde estão
em quarentena por sintomas de síndrome gripal ou
coronavírus. Parte dos profissionais de saúde encon230

tra-se impossibilitada de realizar atendimentos, e a
outra parte está sobrecarregada e teme contrair o
vírus e contaminar colegas e pacientes.
Segundo lideranças indígenas locais, muitos
dos barqueiros, responsáveis pelo transporte das
EMSI e pacientes pelas calhas dos rios, contraíram
covid-19, mas não foram testados. O edital de seleção
de novos profissionais para o Dsei-ARN conseguiu
efetuar a contratação de apenas dois enfermeiros
e dois técnicos de enfermagem. Não houve preenchimento das vagas abertas para médicos. Tendo
apenas 70 kits de teste para uma população de mais
de 29.096 usuários indígenas e equipes de saúde, o
Dsei-ARN realiza testes apenas nos profissionais e
pacientes graves (Dsei-ARN, 2020). Por isso, os dados
epidemiológicos oficiais do Dsei-ARN não refletem
a realidade de contaminação e óbitos, apontando
apenas 63 casos e 3 óbitos (FVS-AM, 31/05/2020). A
subnotificação é preocupante, pois impede o planejamento e redimensionamento das ações emergenciais
pelo Dsei-ARN e pela Semsa.
Os hospitais locais de referência para as
internações de pacientes graves não têm capacidade
de estruturar alas para o isolamento dos doentes e
evitar a contaminação. O problema agrava-se com
o fato da usina de oxigênio do Hospital de Guar231

nição (HGU) estar quebrada e não haver meios de
implementar um hospital de campanha. A solução
encontrada pelo Dsei-ARN e entidades parceiras
em saúde foi a estruturação de 10 enfermarias de
campanha em pontos estratégicos, equipadas com
respiradores e cilindros de oxigênio. Uma campanha
de arrecadação de recursos está sendo feita pela
Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro
(Foirn) e Instituto Socioambiental (ISA) para que
se consiga fazer a compra de cilindros de oxigênio,
concentradores e respiradores para os hospitais e
enfermarias de campanha.
A Funai comunica preocupação quanto
às invasões que estão acontecendo nas TIs Médio
Rio Negro I e Balaio por conta do garimpo ilegal. A
maior parte dos servidores está em quarentena por
sintomas de síndrome gripal, ou recuperando-se
da infecção por covid-19, e as ações de desintrusão
dependem do apoio do Exército Brasileiro. Na TI
Yanomami, próxima à região do Alto Rio Negro,
são já 20 mil garimpeiros a invadir a TI e expor a
população a violências e ao contágio por coronavírus,
sem que haja as ações de fiscalização e desintrusão
pelo Estado.
O Dsei-ARN apresentou em maio de 2020
uma versão reelaborada do “Plano de Contingência
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para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (Covid19)” prevendo em seu item 11, “Povos Indígenas
Isolados e de Recente Contato”, ações emergenciais
específicas para a contenção da epidemia junto ao
povo Hupd’äh, mas não menciona o povo Yuhupdëh e nem populações de extrema vulnerabilidade
epidemiológica, como os Dâw e Nadëb.
Atraídos pelo chamado do governo federal
para o pagamento do auxílio emergencial e de parcelas acumuladas do Bolsa Família, muitas famílias
desses povos dirigiram-se ao centro urbano de São
Gabriel da Cachoeira, expondo-se ao contágio. Foram
confirmados já casos entre os Hupd’äh, Yuhupdëh
e Dâw. Com uma população de 134 indivíduos, num
momento de recuperação demográfica, profissionais
de saúde temem que a maior parte das famílias dâw
tenha contraído a doença. São recorrentes os vazios
assistenciais aos Hupd’äh e Yuhupdëh, sendo um
agravante a falta de radiofonias e meios de comunicação das EMSI com grande parte das comunidades
desses povos.
A tradução de conteúdos de comunicação em
saúde para as línguas desses povos, a adequação dos
protocolos e medidas preventivas a seus contextos
socioculturais, e o respeito a suas medicinas indígenas
e itinerários terapêuticos complementares àqueles
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da biomedicina, serão também um grande desafio, já
que nas últimas décadas não foram implementadas
medidas que garantam a interculturalidade em saúde
para a população indígena da TI, e muito menos
para os PIIRC.
A Funai não implementa medidas de proteção territorial para impedir e retirar invasores,
sendo conhecidas as invasões de garimpeiros nas
TIs Balaio, Yanomami, Médio Rio Negro I e Alto Rio
Negro. Há dificuldades quanto à aquisição de cestas
básicas e distribuição nas comunidades. O Exército
não se compromete efetivamente com as barreiras
sanitárias e controle das fronteiras. Não há EMSI
suficientes para prestar atenção à saúde das comunidades e diferentes populações. As adequações no
espaço físico das Casai não estão sendo feitas e nem
melhorias nos polos base. Espaços para a quarentena
de pacientes recuperados antes do retorno a suas
comunidades inexistem. Como agravante, ainda que
haja entidades não governamentais, universidades e
organismos de cooperação internacional capazes de
contribuir para a maior eficácia na implementação
das ações emergenciais, a Sesai e o Ministério da
Saúde fecham-se à possibilidade de parcerias e
cooperações técnicas.
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Desse modo, verifica-se que tanto no Amazonas quanto no Alto Rio Negro, o governo federal
não cumpre as recomendações do MPF através do
Ministério da Saúde, Sesai, Funai, Exército Brasileiro
e SEDS/MDS. Caracteriza-se, assim, concretamente,
a omissão do Estado, que promove a violação de
direitos e o risco de genocídio em uma das regiões
com maior população indígena do país.

considerações finais

Ontem Américo retornou com a família de
um período de isolamento na Serra do Cabari (AM),
e, ao conseguir sinal de internet, enviou fotos para
mostrar que estavam todos bem. O líder hupd’äh
segue os passos do pai, que se refugiou com a família
na Serra da Cutivaia (AM) nos anos 1970 para fugir
da violência do sarampo e das demais violências do
regime civil-militar.
Há mais de dez anos os Hupd’äh e Yuhupdëh
reivindicam a melhoria da atenção à saúde para seus
povos e a implementação de um Dsei específico, já
que sofrem com situações graves de desnutrição,
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altos índices de mortalidade infantil, suicídio,
tuberculose, malária, dentre outras doenças que
fazem esses povos apresentarem alta vulnerabilidade
epidemiológica.
Seguindo a observação do médico sanitarista
Douglas Rodrigues, a prevalência alta de doenças
infectocontagiosas e de problemas crônicos fazem
com que a população indígena, e dentre esta, os
povos isolados e de recente contato, devam ser
incluídos como grupos de risco na pandemia atual
(Queiroz, 2020). Ações emergenciais de contingência
são urgentes, e precisam levar em conta os contextos de cada povo, já que o isolamento nas áreas
mais afastadas da floresta serão importantes para
povos que caçam, pescam e coletam, e a garantia
da segurança alimentar com o abastecimento de
gêneros alimentícios e de primeira necessidade
serão fundamentais para os povos que dependem
das mercadorias. A implementação adequada e a
partir da melhoria urgente da estrutura dos Dsei
dependerá de uma ampla pressão das organizações
indígenas e indigenistas, assim como da força do MPF
para assegurar direitos humanos e constitucionais,
e conter as omissões e violações sistemáticas do
governo Bolsonaro.
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No início de abril a Associação Brasileira de
Juristas pela Democracia (ABJD) denunciou o presidente brasileiro Jair Bolsonaro no Tribunal Penal
Internacional (TPI), com sede em Haia (Holanda), por
crime de incentivo a ações que aumentam o risco
de proliferação da covid-19 (Agência Estado, 2020).
Torna-se urgente que denúncias sejam feitas à Corte
Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH),
ao Tribunal de Haia e demais instâncias jurídicas
internacionais, para contrapor-se às graves violações
de direitos das populações indígenas e a violação do
direito à vida.
A omissão e a violação de direitos humanos
pelo governo Bolsonaro retomam a necropolítica da
ditadura civil-militar, que teve na desestruturação
do sistema de saúde indígena, na contaminação
proposital por doenças infectocontagiosas, remoções
forçadas e torturas as bases do genocídio indígena.
Desse modo fica demostrada a gravidade
da emergência em saúde indígena por conta da
proliferação da epidemia de covid-19 entre os povos
indígenas no Brasil. Os dados de mortes e contágio
de pessoas indígenas pela doença no estado com
maior população indígena do país, o Amazonas, e
na região do Alto Rio Negro, apontam problemas
como a omissão da Sesai nos repasses aos distritos
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de saúde, subnotificação de casos, a falta de estrutura
para a efetivação das ações emergenciais e invasões
de Terras Indígenas por garimpeiros, grileiros e
madeireiros. Conclui-se, assim, que as omissões e
violações de direitos do Estado brasileiro caracterizam violência sistemática que está provocando o
genocídio das populações indígenas no Brasil.
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o impacto da pandemia
na vida indígena

sofia mendonça

O ponto de partida é isso que sentimos
agora, toda essa vulnerabilidade, essa suscetibilidade;
nenhum de nós ainda havia entrado em contato com
essa doença em todo o planeta. Mas, essa sensação de
impotência, isolamento, desespero, perda de noção
da vida, do trabalho, da família, dos afetos, os povos
indígenas viveram o tempo todo desde o tempo dos
primeiros viajantes e colonizadores.
Em princípio, estudiosos estimaram em mais
de 1000 povos indígenas nessa região, ainda sem
fronteira, e que hoje é o Brasil, e hoje temos 305
povos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE, 2010). Ou seja, houve genocídios,
depopulação de muitos povos. À medida que foram
entrando em contato com os colonizadores, que lhes
traziam doenças de fora, os povos indígenas foram
sentindo exatamente isso que estamos sentindo.
Os Panará (MT), por exemplo, ao entrarem em
contato com a sociedade não indígena, sofreram
uma depopulação em torno de 80 a 90 %, por conta
de epidemias e violência (Schwartzman, 1992). As
epidemias constituem um tipo de arma biológica;
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o antropólogo Darcy Ribeiro sempre falava, e registrou em sua obra Os índios e a civilização (1970),
que a doença – o vírus, a bactéria – é uma arma de
conquista, é uma arma biológica. E as epidemias, de
fato, acabaram com muitos povos.
Isso é para sentirmos um pouco como é
isso de chegar uma doença do nada, que ninguém
conhece, ninguém nunca viu, e todos são suscetíveis.
Uma doença que tem uma forma de contágio, de
transmissão tão eficiente, como é o caso do coronavírus, o risco de ela se alastrar nas comunidades
é muito grande. E ela faz o que está fazendo com a
gente: acaba a economia local – quem, afinal, vai
para a roça, se todos estão doentes?
Como a liderança yanomami Davi Kopenawa
sempre diz, que o fato de as pessoas romperem a
harmonia desse grande organismo vivo que é a
Terra, ela, através de seus espíritos, como hëweri
(= espírito-morcego), ou a fumaça epidemia vai se
espalhar e matar as pessoas. A pandemia é uma forma
de punição, pela Terra, que está brava com o que
nós estamos fazendo. Escutar isso, ter essa leitura,
é importante, até para concebermos outros projetos
e pensamentos para a economia, além do homem da
mercadoria, como diz o Davi Kopenawa.
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O pensador indígena Ailton Krenak também
traz uma visão muito importante, dizendo que o vírus
dessa pandemia está vindo ocupar nossos vazios de
afeto, e isso é fundamental.
A pandemia tem também uma característica
de desvelar, deixando à visão e à disposição de todos
de uma maneira muito mais evidente, as desigualdades, em todos os aspectos, nas zonas rurais e urbanas.
Temos de ouvir as leituras que os povos
indígenas fazem dessa pandemia. Eles têm outra
leitura, e isso é brilhante. Precisamos escutar. É
importante ter acesso aos conhecimentos dos próprios indígenas em relação ao enfrentamento das
epidemias, conversar com eles, não só os que estão
nas cidades ou atuantes nas organizações, como
também aqueles que estão nas aldeias.
Vários povos neste momento estão se embrenhando mais na floresta, isolando-se mesmo,
fragmentando-se em grupos familiares menores
que se distribuem em acampamentos no meio do
mato, para ficar lá até essa pandemia passar – e em
alguns casos sem mesmo saber das determinações
das autoridades sanitárias, mas orientados por
uma memória ancestral de fugir das epidemias, dos
maus espíritos que as enviam. Eles já sabiam que
isolamento social é bom para parar epidemia, e têm
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estratégias interessantes e importantes, que têm que
ser agregadas às nossas estratégias, da biomedicina.
Por já terem vivido, e mesmo ainda viverem essas
situações de crises sanitárias e epidemias, sabem e
conhecem estratégias de enfrentamento.
A gente sabe que o ideal é que o vírus não
entre nos territórios indígenas, e para isso é preciso
agilizar a entrada de equipes de saúde, e o ideal seria
ter uma boa estratégia de testagem compreendendo
tanto profissionais, quanto para os próprios indígenas em retorno às suas casas nas aldeias, para que
uns e outros não carreguem esse vírus.
Nesse sentido, tem havido grande mobilização das comunidades relativamente a essas questões
e ao enfrentamento à epidemia, com interdição de
estradas e fechamento de acessos às áreas indígenas,
produção de vídeos informativos em língua nativa,
conversas com as comunidades, articulação em
associações, inclusive com a Articulação dos Povos
Indígenas no Brasil (Apib), utilizando para tudo isso
as redes sociais de maneira muito eficiente. O ideal
é que trabalhemos junto com eles, em diálogo, para
criar soluções e estratégias coletivas de enfrentamento.
Saber a dimensão dessa doença para os povos
indígenas é importante, porque eles podem adotar
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medidas que sempre utilizaram, como o necessário
isolamento, que se revela em sua importância para
todos nós. Além disso, é preciso acelerar esses
processos, considerando-os um grupo de grande
vulnerabilidade, um grupo de risco.
O que tem sido feito é uma postura extremamente tímida em relação à doença no país, mesmo
com a doença chegando aos territórios o governo
permanece no mantra de #ficanaaldeia e não avança
com um bom plano de ação, de enfrentamento
mesmo da doença. Uma abordagem dos indivíduos
doentes e uma abordagem junto às comunidades.
Ainda estamos reverberando uma onda de mensagens ambíguas e desagregadoras.
A Secretaria Especial de Saúde Indígena
(Sesai) e o próprio Ministério da Saúde (MS) têm
lançado mão de notas técnicas e planos de contingência, e cada Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei),
tem elaborado planos de contingência adequados às
suas realidades. O governo, por sua vez, diz “fique
na aldeia”, ao mesmo tempo em que oferece um
auxílio-emergencial que deve ser retirado no caixa
do banco na cidade. Quer dizer, é uma postura de
dar uma mensagem ambígua, e os jovens, que não
vivenciaram epidemias de modo tão evidente quanto
os mais velhos, vão e voltam da cidade, não entendem
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ou não querem ouvir os mais velhos, não acreditam,
achando ser uma doença simples, uma “gripezinha”,
e acabam expondo as comunidades ao risco do vírus
e a doença acaba entrando nas aldeias. Estamos
vendo isso acontecer em todos os cantos, e, no fim, a
covid-19 está entrando nas áreas indígenas, algumas
das quais com uma vulnerabilidade maior, com a
porta de entrada mais aberta e onde os problemas
de acesso aos serviços de saúde são maiores, e outras
que conseguem ainda se resguardar e se isolar.
As políticas públicas de benefícios sociais
de modo geral precisam ser mais adequadas às
diferentes situações, e aqui, os povos indígenas são
um exemplo disso.
Uma característica desta doença é o fato do
vírus sobrevier em objetos torna tudo mais difícil
para o cotidiano nas aldeias. O modo de viver nas
aldeias é coletivo: as concepções de família são diferentes. Em geral são famílias ampliadas que moram
na casa, não apenas famílias nucleares, às vezes em
algumas casas você tem 40 pessoas, em outras 20
pessoas. Em geral há compartilhamento de objetos
e utensílios para alimentação e outros tipos de uso,
prestação de cuidados por parentes, netos cuidam
dos avós e vice-versa, as crianças brincam entre si
e acabam circulando por toda a aldeia.
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Esse pensamento da vida coletiva e comunal
acaba sendo um fator que agrava o potencial de
transmissibilidade. Daí que as doenças, como sarampo, gripes e outras epidemias acabaram com vários
povos indígenas, sendo exatamente isso que essa
doença pode fazer também, alastrar-se de maneira
muito rápida.
Por outro lado, eles têm estratégias dentro
da casa para o isolamento, por exemplo, por uma
contaminação espiritual ou outros tipos de contaminação. Eles têm estratégias também de isolamento
e proteção, seja dos idosos, seja de pessoas com
sintomas.
Isolamento dentro das casas, por exemplo,
já eram feitos para males espirituais ou rituais de
mudança de papel social, como os ritos de passagem de papel social como na reclusão pubertária,
o nascimento, em que o local é “protegido”, sendo
coberto com palhas, por exemplo. Ou seja, a técnica
de proteger a menina ou menino em reclusão, por
estarem vulneráveis às doenças causadas pelos
espíritos, ficando sob os cuidados de uma única
pessoa, devido ao risco de contaminação.
É este mesmo raciocínio que precisamos
ter agora com essa doença para a proteção dos mais
velhos, porque são mais vulneráveis. Em caso de
259

pessoas com sintomas, devem ser isoladas, dentro
de casa, manter apenas uma pessoa em seu cuidado,
separar os utensílios e tudo mais. Essa construção
coletiva é o que vai ajudar a minimizar o grande
estrago dessa pandemia entre os povos indígenas.
A questão de que o coronavírus tenha provocado essa resposta autoimune mais intensa nos
idosos, que são o grupo de maior risco dessa doença, é
mais complicada para os povos indígenas, justamente
por serem estas pessoas os grandes detentores e
guardiões do saber ancestral, dos conhecimentos
tradicionais sobre os modos de ver o mundo, de
plantas, festas, rituais, construção do corpo, práticas
de cuidado, de respeitar e rezar para os espíritos que
são donos de árvores, matas e águas . Existe o risco
de perder os conhecimentos inclusive de leitura
do meio ambiente, leitura das roças, rezas, cantos,
todos importantes, inclusive na perspectiva de uma
bioeconomia, aliando o conhecimento tradicional às
novas tecnologia e saberes – este encontro de saberes
pressupõe, então, que esses mais velhos estejam
presentes. A perda dos anciãos para a covid-19 é
perder a possibilidade de reprodução cultural, para
além da reprodução física.
Todos os momentos de crise revelam e
amplificam, ainda, os grandes nós que tem a saúde
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indígena no nosso país, e de fato uma série de
questões vem revelando as fragilidades do próprio
sistema de saúde, principalmente nas regiões de difícil acesso, como são as regiões centro-oeste e norte
do país, onde estão localizadas a maior parte das
aldeias. Além dos mencionados vetores de pressões e
ameaças, invasões e conflitos dentro dos territórios
indígenas, o próprio sistema de saúde do nosso país
apresenta problemas, lacunas e acesso dificultado
aos serviços de saúde.
O Sistema Único de Saúde (SUS), em sua concepção é genial, e se não o tivéssemos, estaríamos em
uma condição muito pior nessa epidemia. A questão
é que tem problemas do próprio sistema de saúde
que podem fragilizar as medidas de enfrentamento
que vem sendo determinadas pelas autoridades
sanitárias.
O SUS foi pensado desde a perspectiva
urbana, não se pensou na zona rural, onde moram a
maioria dos povos e onde estão localizadas a maioria
das terras indígenas.
A falta de estruturação da rede de média e
alta complexidade nessas regiões é agravante, além
de todos os conflitos cotidianos (invasões de terras,
madeireiros, grileiros, garimpeiros), que podem ser
vetor de entrada do vírus às aldeias. A falta de acesso
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de indígenas a serviço de saúde é muito grave e se
acumula à vulnerabilidade desses povos, havendo-se,
sim, possibilidade de haver um genocídio, como vem
sido alertado por lideranças indígenas como Beto
Marubo e Dario Kopenawa.
A construção do sistema de saúde para os
povos indígenas, no contexto do SUS, foi um movimento de sanitaristas indigenistas e lideranças
indígenas de grande protagonismo, para conceber
um desenho para atenção diferenciada à saúde
indígena. Desde 1999 temos o chamado Subsistema
de Atenção à Saúde Indígena (Sasisus), que não é
uma estrutura paralela, mas parte integrante do SUS.
Toda a Amazônia, por exemplo, incluindo as
regiões norte e centro-oeste, tem lacunas de serviços
de saúde. Nessa região, a maioria das aldeias (cerca de
60%) estão a 200 km de uma Unidade de Tratamento
Intensivo (UTI), como no caso do Amazonas, em que
a maioria dos serviços de média e alta complexidade
se encontram apenas em Manaus (AM), e onde a
situação dos hospitais já está caótica e no seu limite.*
Uma outra grande vulnerabilidade dos povos
indígenas é a sua condição de saúde. Os indicadores
* Ver mapa Covid-19 na Amazônia e UTI, de InfoAmazonia <https://
infoamazonia.org/pt/maps/portugues-covid19-na-amazonia-02/>.
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de saúde da população indígena revelam altos índices
de mortalidade infantil, alta prevalência de doenças
como malária, anemia e desnutrição, situação que o
Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos
Indígenas feito por equipe da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) e outros parceiros revela (Funasa, 2010).
A mortalidade ainda está ligada a doenças
infectocontagiosas, estando as doenças respiratórias
entre elas, e ao mesmo tempo, tem-se observado
um aumento significativo de doenças crônicas não
transmissíveis, de uns anos pra cá.
Há, então, esta alta carga de doenças que os
povos indígenas já estão carregando, como mais um
fator que aumenta a vulnerabilidade nessa pandemia.
E, pensando numa epidemia como essa, que é uma
infecção respiratória, o risco é ainda maior para a
saúde indígena.
Diariamente, diante dos números de óbitos
publicados no Brasil, a mídia e a sociedade civil
buscam humanizar as vítimas, não chamando-as
de “números”, mas contando as histórias dessas
pessoas, quem elas são.
* Veja-se, por exemplo, Memorial Inumeráveis, Comitê pela Vida e Memória
Indígena, da Articulação dos Povos indígenas do Brasil (Apib), as coleções e o
memorial Lideranças indígenas vítimas da covid-19, do Instituto Socioambiental.
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É urgente avançar na estruturação dos serviços de saúde indígena de maneira mais orgânica, ágil
e provida de materiais e equipamentos que permitam
o trabalho de atenção primária nas áreas indígenas,
mais adequado, com tecnologias leves, e que possam
garantir menor letalidade, quando os casos mais
graves acontecerem. Não dá para esperar os casos
ficarem graves para remover os doentes ao espaço
urbano, onde há unidades de tratamento como UTIs.
A atenção diferenciada primária é fundamental
nas áreas, e isso precisa ser compartilhado com os
indígenas, nestes contextos que exigem estratégias
e atenção diferenciadas, princípio preconizado pelo
próprio sistema de saúde indígena.
Neste momento, temos de estar junto dos
povos indígenas em todos os processos e etapas,
desde a formulação, concepção, até a implementação
de ações, unidades de isolamento, protocolos de
testagem, acompanhamento e execução das políticas
de atenção diferenciada à saúde.
Para todas as ideias, a primeira coisa é conversar com os indígenas e compartilhar estratégias
de enfrentamento.
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Texto elaborado a partir de fala realizada na Casa
NINJA Amazônia (“S.O.S Amazônia: Ameaças, ataques e soluções”), revisada e ampliada. Transcrição,
edição e revisão: Sofia Mendonça; Rafael Pacheco.
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introdução

A perspectiva da covid-19 entrar em comunidades indígenas pode representar um cenário
devastador. Uma alta porcentagem da população
indígena pode ser impactada devido à alta transmissibilidade da doença, vulnerabilidade social de
populações isoladas e limitações relacionadas com
a assistência médica e logística de transporte de
enfermos. A capacidade de controlar a transmissão
da covid-19 pode ser afetada pela possibilidade de
subnotificação dos casos indígenas, bem como pela
falta de vigilância dos vetores de dispersão da doença.
Além da mortalidade populacional, a diminuição
da integridade socioeconômica pode reduzir ainda
mais a capacidade dos povos indígenas em lidar
com a crescente fragilização das políticas públicas
de saúde e proteção territorial.
A alta taxa de transmissão da covid-19 e a
ameaça que isso representa para os povos indígenas
deve forçar a contínua análise e formulação de
políticas de escolha entre a infecção generalizada
e a implementação de medidas de controle ou
isolamento social, pelo menos até que uma vacina
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esteja disponível. O desafio para a avaliação e
implementação de tais medidas é ampliado pela
incerteza e falta de informação sobre os fatores
que determinam aspectos de vulnerabilidade e
transmissão. A covid-19 é altamente transmissível
pela via respiratória, causando infecções agudas. Isso
sugere que, na ausência de medidas de isolamento
e intervenções coordenadas para interromper a
transmissão, o vírus pode persistir através de padrões
migratórios.
Outro aspecto interessante é que essa
pandemia tem recuperado a importância do papel
da ciência e da comunicação para a compreensão e
engajamento da sociedade. Diversos estudos têm sido
divulgados com agilidade no intuito de alertar níveis
de atenção sobre a gravidade e dispersão da doença,
e como essas informações podem subsidiar planos de
contingência e planos de ação emergenciais. Políticas
de transparência dos órgãos governamentais, num
momento como esse, são extremamente importantes no sentido fornecer dados para a pesquisa.
Entretanto, narrativas de oposição à ciência têm sido
preconizadas para manter a ignorância da população
e o interesse das políticas públicas que não priorizam
a vida num momento de crise na saúde pública.
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Diante desse contexto, um esforço colaborativo entre o Instituto Socioambiental e o Centro
de Sensoriamento Remoto examina as dimensões
geográficas da covid-19 nas Terras Indígenas no
Brasil. Este estudo monitora a vulnerabilidade das
Terras Indígenas a fim de responder aos possíveis
impactos da covid-19. Para isso ele integra dados de
vulnerabilidade social, disponibilidade de leitos hospitalares, números de casos por município, número
de óbitos, perfil etário da população indígena, vias de
acesso e outros fatores relacionados com a estrutura
de atendimento da saúde indígena e mobilidade
territorial. Diante da urgência, o modelo preditivo
identifica e prioriza regiões mais vulneráveis.

métodos

O modelo proposto integra variáveis de
vulnerabilidade epidemiológica e vulnerabilidade
social. Para isso, utilizamos os modelos de probabilidade de dispersão da covid-19 propostos nos
estudos do Grupo de Métodos Analíticos de Vigilância
Epidemiológica (MAVE), PROCC/Fiocruz e EMap/
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FGV.¹ Para os casos da covid-19, foram integrados
dados obtidos de boletins das secretarias estaduais
de saúde através da plataforma de dados abertos
Brasil.io.² Para o percentual de população acima de
60 anos, os dados demográficos são relativos ao da
população cadastrada no Sistema de Informação da
Atenção à Saúde Indígena (Siasi/Sesai), e se referem
somente aos indígenas atendidos pela Secretaria
Especial de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da
Saúde, vivendo em terras indígenas e/ou em áreas
rurais em 2020. Os dados sobre leitos hospitalares
de UTI e respiradores foram obtidos a partir da base
de dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos
de Saúde (Cnes).³ Diante da limitação de dados sobre
vulnerabilidade social para populações indígenas
organizados para os recortes de análise, optou-se
por reproduzir o modelo utilizado por Coelho et al.
(2020) para a avaliar o potencial impacto da covid-19
no Brasil.
O modelo utiliza o cálculo de probabilidade
condicional (bayesiano) para estimar a vulnerabilidade das terras indígenas. Para calcular a probabilidade
da vulnerabilidade, nós integramos os dados de
acessibilidade global (Weiss et al., 2015) com os dados
de casos confirmados da covid-19 por município
no Brasil. Assim, locais com menor acessibilidade e
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maior número de casos por município apresentaram
uma maior probabilidade, a priori, de vulnerabilidade. Para o cálculo da probabilidade posterior foram
integradas variáveis que reduzem a vulnerabilidade,
como número de respiradores disponíveis no município e número de leitos disponíveis. Variáveis que
potencializam a vulnerabilidade incluem o risco de
hospitalização estimado nas comunidades indígenas
por meio da estimativa média de hospitalização por
faixa etária e dados demográficos das comunidades
indígenas, bem como a vulnerabilidade social e
probabilidade de epidemia dos municípios.
As análises foram agregadas para Polos Base
dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dsei) e
municípios e depois ponderadas para o recorte Terra
Indígena. Códigos para cálculos e processamento
de dados foram feitos utilizando a plataforma de
modelagem Dinamica EGO (Soares-Filho et al., 2009).

vulnerabilidade das terras indígenas

O modelo de dispersão da covid-19 e
vulnerabilidade das Terras indígenas (Anexo 1)
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apresenta um índice de vulnerabilidade, no qual os
valores se situam entre 0 e 1, ou seja, quanto mais
próximo de 1, os valores indicam maior grau de
vulnerabilidade da Terra Indígena.4 Os resultados
mostram que o potencial de dispersão da covid-19
pode atingir populações indígenas em áreas com
uma grande diversidade de contextos regionais,
destacando sempre a vulnerabilidade social como
motor de propagação do vírus. Esse risco grande, por
exemplo, é evidente nas Terras Indígenas no estado
de Roraima, em especial a Terra Indígena Yanomami,
que sofre intensa invasão de garimpeiros.
A estatística descritiva dos resultados
mostra que a mediana do índice de vulnerabilidade
é de 0,48. Em 75% das Terras Indígenas (terceiro
quartil), o índice de vulnerabilidade é de 0,50. O
desvio padrão é de 0,04. Em 293 Terras Indígenas, o
índice de vulnerabilidade é maior do que a mediana,
e 151 Terras Indígenas apresentam valores para o
índice de vulnerabilidade maior do que a mediana
do terceiro quartil.
Regiões de influência das Terras Indígenas
com menor número de leitos e maior distância às
áreas urbanas e terras ocupadas pela agricultura
encontram-se com maior risco no curto prazo de
saturação da assistência. Frente a um possível cenário
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de dispersão da doença, medidas como combate
como isolamento social, implantação de novos leitos
e remanejo para UTI devem ser priorizadas, com
particular urgência naquelas regiões e Terras
Indígenas que combinam número relativamente
baixo de leitos por habitante. Por outro lado, a
proximidade com áreas urbanas com transmissão
sustentada é um ponto de atenção. Para esses casos,
há um incremento da vulnerabilidade somado às
condições sociais como a insuficiência de territórios
reconhecidos, insegurança alimentar e condições
de vida precárias. A Figura 1 mostra as classes de
vulnerabilidade das Terras Indígenas e a Tabela 1
mostra as quinze Terras Indígenas mais vulneráveis
no Brasil.
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Tabela 1. Quinze Terras Indígenas mais vulneráveis
à dispersão da covid-19.
Estado

Índice de
Vulnerabilidade

TI Barragem

SP

0.729

TI Yanomami

RR

0.697

TI Jaraguá

SP

0.683

TI Vale do Javari

AM

0.663

TI Guarani do Krukutu

SP

0.584

TI Raposa Serra do Sol

RR

0.594

TI Rio Branco (do Itanhaém)

SP

0.528

TI Waimiri Atroari

AM/RR

0.510

TI Alto Rio Negro

AM

0.508

TI Tapeba

CE

0.505

TI Fortaleza do Patauá

AM

0.504

TI Truaru

RR

0.503

TI Toldo Chimbangue II

SC

0.503

TI Pitaguary

CE

0.501

TI Aldeia Velha

BA

0.500

Terra Indígena

Figura 1. Classes de vulnerabilidade a covid-19 das Terras Indígenas do Brasil. Disponível em: https://covid19.socioambiental.org/
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Em todas as regiões brasileiras há Terras
Indígenas em municípios com médio ou alto risco
de epidemia, verificando-se também a presença em
municípios nessa situação de populações indígenas
que residem fora de Terras Indígenas. A avaliação
sobre as distâncias mostra que as Terras Indígenas
que incidem em municípios com alto risco se localizam perto de centros urbanos. Essa relação urbano/
rural, contudo, pode impactar a expansão geográfica
e a interiorização da pandemia. A perspectiva é que
a interiorização leve a um aumento expressivo na
quantidade total de indígenas em zonas de alto risco.
A análise de vulnerabilidade das Terras
Indígenas colocou em destaque a exposição de
populações indígenas em diferentes partes do país
à epidemia. O caráter diferencial do risco indígena é
o principal elemento a colocar lado a lado territórios
na Amazônia Legal, no Centro Sul e Nordeste brasileiros. Terras Indígenas em São Paulo, Amazonas,
Roraima e Ceará ganharam destaque no topo da
vulnerabilidade. Embora a principal conexão seja a
grande influência dos altos índices de casos locais
da doença, vulnerabilidades territoriais também são
elementos que devem ser considerados. Há que se ter
em conta, segundo o banco de dados do ISA, o mapeamento de 545 ocorrências de invasões de Terras
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Indígenas por parte de garimpeiros, madeireiros ou
outros tipos de exploração criminosa dos territórios
indígenas. O aumento de casos e a interiorização da
epidemia devem realçar o papel das vulnerabilidades
territoriais, aumentando a necessidade de ações de
proteção territorial combinadas com estratégias
de identificação de casos positivos e isolamento de
infectados.
A vulnerabilidade é intensificada por fatores
ligados à carência de infraestrutura de saneamento, maior distância em relação a municípios com
disponibilidade de leitos em unidades de terapia
intensiva (UTIs) e respiradores, ausência nos DSEIs
de meios de transporte rápido para remoção de
casos graves e ausência de regularização fundiária
de Terras Indígenas. Em São Paulo, embora conte
com uma infraestrutura de saúde melhor que as
demais regiões do Brasil, 62% das Terras Indígenas
existentes aguardam pela conclusão do processo
de demarcação, com a homologação da área pelo
Presidente da República.
O perfil demográfico das populações indígenas, que é um indicador da vulnerabilidade desses
grupos a doenças em geral, também deve ser destacado. A pirâmide etária Yanomami, por exemplo,
tem um predomínio de jovens, com somente 4,5%
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da população dentro da faixa etária de maior risco
para a covid-19. Essa característica demográfica é
sugestiva de níveis altos de mortalidade, o que pode
ser agravado pela pandemia da covid-19. Essa faixa
etária de maior risco é o que os estudos têm observado de maneira geral, mas não sabemos como será
o comportamento da covid-19 em povos indígenas.
Estamos vendo, inclusive, o acometimento de pessoas
mais jovens no Brasil. Em 2015, observou-se que, a
despeito da cobertura vacinal contra doenças gripais,
cerca de 500 Yanomami foram diagnosticados com
doenças respiratórias. Houve também ao menos
22 óbitos por essa categoria de morbidade, sendo
que 78% foram de crianças com menos de 4 anos
(Siasi/Sesai).
O Estado de Roraima não possui UTIs suficientes de acordo com os parâmetros da Organização
Mundial para Saúde, que preconiza um mínimo de 3
UTIs para cada 10 mil habitantes, e neste estado são
apenas 0,72. Essa variável aumenta a vulnerabilidade
das Terras Indígenas do Estado, como a Raposa Serra
do Sol, Waimiri Atroari e Truaru, que aparecem entre
as mais vulneráveis.
Outro caso de vulnerabilidade que se destaca
é o da Terra Indígena Vale do Javari, que possui
o maior número de registros de povos indígenas
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isolados (nove registros confirmados). Na região
vivem ao menos 6291 pessoas, além dos grupos
isolados. Menos de 5% da população possui mais de
60 anos, sendo que um quarto dessa população é de
menores de 14 anos. O desaparecimento dos mais
velhos pode implicar consequências irreversíveis
para patrimônio cultural dos povos do Javari. Essa
ameaça ainda é reforçada pela presença constante de
missionários evangélicos que, mesmo em tempos de
pandemia, não abandonam o assédio às comunidades
locais. Além de representarem uma ameaça à integridade cultural, podem ser vetores de transmissão da
covid-19 a comunidades que têm como única defesa
seu isolamento geográfico.
Um dos achados surpreendentes em relação à vulnerabilidade social foi a Terra Indígena
Jaraguá, situada no limite norte da cidade de São
Paulo. A Terra Indígena é uma das cinco existentes
na maior metrópole do país, com uma população de
553 pessoas, onde cerca de 18% de sua população
ocupa a faixa etária acima dos 60 anos, considerada a
de maior vulnerabilidade frente a covid-19. Embora
situada no estado com maior infraestrutura para o
enfrentamento da pandemia, a população indígena
de São Paulo sofre com a grande marginalização
social e confinamento territorial. No Jaraguá, os
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Guarani possuem somente 2 hectares assegurados,
enquanto outros 530 hectares aguardam pela homologação do presidente da República. Outras três
Terras Indígenas no Estado de São Paulo também
figuram entre as mais vulneráveis: Barragem (com
o nível mais alto de vulnerabilidade), Guarani do
Krukutu e Rio Branco, no litoral sul.
Também é especialmente preocupante a
situação dos povos indígenas isolados e de recente
contato. A paralisia dos processos e o esvaziamento geral das políticas de proteção desses povos
aumentam sua vulnerabilidade. As invasões em
Terras Indígenas com presença de grupos isolados
representam locais insalubres e violentos, com
circulação de pessoas e sem controle epidemiológico. Em alguns casos, é frequente o encontro com
invasores de todo tipo, caçadores, pescadores ilegais
e madeireiros. Além disso, é comum serem deixados
objetos contaminados pelo caminho que podem ser
recolhidos pelos isolados.
Vale ressaltar a Portaria Conjunta do
Ministério da Saúde e da Funai nº. 4.094, de 20 de
dezembro de 2018, reforçada pela Recomendação
nº 01/2020/6ªCCR/MPF e pela Recomendação nº
11/2020-MPF, que representam normativas ainda
pendentes, em especial a elaboração de planos de
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contingências para surtos e epidemias específicos
para povos indígenas isolados e de recente contato.
Atualmente, não existem planos de contingência
elaborados para todos os povos indígenas isolados
e de recente contato. Os planos de contingência já
produzidos não foram elaborados de acordo com a
Portaria, ou seja, são deficientes por não atender
às especificidades dos povos indígenas isolados
(OPI, 2020). Os planos de contingência deveriam
estar em execução plena nesse momento, com uma
forte articulação interinstitucional local, pensando
estratégias de acordo com os diferentes cenários que
ocorrem durante a pandemia.

vulnerabilidade dos polos base

A análise da vulnerabilidade dos Polos Base
mostrou que a mediana do índice de vulnerabilidade
é de 0,49 para os 172 polos base estudados (quanto
mais próximo de 1, maior é a vulnerabilidade do
polo base). Em 75% dos polos base, o índice de
vulnerabilidade é de 0,58. O desvio padrão é de 0,1.
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Em 100 polos base, o índice de vulnerabilidade é maior do que a mediana. Esses polos base se
encontram nos estados de Roraima (42%), Amazonas
(36%), Minas Gerais (4%), Alagoas (3%), Bahia (3%),
Paraíba (3%), Tocantins (3%), Pernambuco (2%),
Santa Catarina (2%), Maranhão (1%) e Rio Grande
do Sul (1%). Quarenta e três polos base apresentam
valores para o índice de vulnerabilidade maior do
que a mediana do terceiro quartil (0,58). Todos eles
nos estados de Roraima e Amazonas (Anexo 2).
Os polos base que atendem a Terra Indígena
Yanomami têm o mais alto grau de vulnerabilidade
entre os polos base estudados do Brasil. Os 37 postos
que atendem a Terra Indígena Yanomami têm a pior
nota (0,7). Esse índice crítico só foi encontrado nos
polos que atendem os Yanomami. Isso porque eles
possuem a menor disponibilidade de leitos e respiradores disponíveis, apresentam as maiores limitações
relacionadas com o transporte de enfermos e os
piores índices de vulnerabilidade social. O alto grau
de vulnerabilidade social indica que a população
atendida por esses polos base apresentam a pior
expectativa de vida ao nascer, baixos índices de
escolaridade do IDH (IDHedu), alta porcentagem da
população vivendo em situação de extrema pobreza,
pessoas em domicílios com abastecimento de água
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e esgotamento sanitário inadequados e sem água
encanada. Os idosos representam, em média, 4% da
população atendida nesses polos base. Alguns deles
atendem comunidades com uma alta quantidade de
população idosa, tais como os polos base Auaris (139
idosos), Balawau (63 idosos), Marauiá (110 idosos),
Maturacá (92 idosos) e Surucucu (87 idosos).
Cenários com base nos dados disponíveis
indicam que quanto maior o isolamento social, mais
se atrasa a disseminação da epidemia. A atenuação
da curva de contágio é fundamental para que haja
possibilidade de atendimento, em um quadro de
sobrecarga do sistema de saúde. São fortes as evidências de que a intensa redução na movimentação de
pessoas pode atrasar significativamente a chegada
da pandemia. Destaca-se, no contexto indígena, que
a circulação entre cidade e aldeia pode facilitar o
contágio. Assim, os centros urbanos aparecem não
apenas como possibilidade de atenção à saúde e
auxílios emergenciais, mas também como locais com
maior probabilidade de contaminação (Pontes et al.,
2020). É preciso operacionalizar as recomendações
de saúde para as aldeias e polos base. Para utilização
dos polos base e casas de saúde indígena no quadro
da pandemia, seria necessário reorganizar seus
espaços físicos. Há que se criar soluções ainda para
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o isolamento de casos suspeitos e contaminados nas
próprias aldeias, bem como do controle de casos
associados com visitas de agentes de saúde e gestores
públicos. Estruturas provisórias de campanha devem
ser implementadas para a quarentena dos funcionários de saúde e indígenas que estejam retornando
para seus territórios, antes da entrada nas aldeias
e/ou tratamento nos polos base e casas de saúde
indígena, independentemente da situação fundiária
da Terra Indígena.

conclusão

Segundo dados do boletim do Ministério
da Saúde para semana epidemiológica 21 (17 a 23
de maio), indígenas respondem por 0,3% das internações, casos mais graves da covid-19, e ainda que
esse grupo populacional responde por 0,5% do total
óbitos pela doença. O número de óbitos indígenas
é muito próximo ao contabilizado pela Articulação
dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), que relata
a existência de ao menos 103 óbitos de indígenas
vivendo tanto em Terras Indígenas, como em áreas
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urbanas.5 Os números da Apib divergem dos da Sesai,
que até o momento só vem contabilizando casos de
indígenas que vivem em aldeias ou em áreas rurais.
A contabilidade de casos se embaralha ainda mais
se levarmos em conta números regionais, como
os da Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas.
No Amazonas, a população indígena responde por
aproximadamente 837 casos confirmados, 3,3% do
total, e 37 óbitos, 2,3 % de todas as mortes.
Diante da dificuldade de contabilizar o
avanço real da pandemia, os resultados apresentados
neste modelo de vulnerabilidade das Terras Indígenas à covid-19 podem ser utilizados como subsídios
para priorização de ações e alocação de recursos.
O índice de vulnerabilidade das Terras Indígenas
permite avaliar as necessidades de saúde pública e
as relações mais amplas sobre a conectividade desses
territórios com os serviços de saúde. Ainda, permite
avaliar as logísticas apropriadas, além de monitorar,
interpretar e ajustar a dinâmica da dispersão da
covid-19.
O desmatamento e garimpo ilegal, bem como
invasões e assentamento ilegais são percebidos pelos
povos indígenas como questões de saúde pública
também, principalmente sobre como essas ameaças
impactam as comunidades indígenas em termos
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de segurança alimentar e medicina preventiva.
Estudos e modelos preditivos futuros devem avaliar
a possibilidade de incorporação dessas variáveis de
pressão e ameaça. Com o cuidado necessário, novas
análises serão necessárias para avaliar o impacto
diferencial da covid-19 frente à heterogeneidade
das populações indígenas no Brasil e a diversidade
dos contextos regionais em que vivem, bem como
com seu perfil epidemiológico específico (Basta et
al., 2012).
Os cenários de vulnerabilidade das Terras
Indígenas à covid-19 estão muito acima da disponibilidade de leitos. As altas taxas de síndrome gripal
aguda grave nos últimos dez anos nas populações
indígenas mostram que já existia uma pressão grande
nos hospitais, e que o risco e impacto aos povos
indígenas podem ser ainda maiores do que estamos
conseguindo observar.
Com isso, uma pergunta deve ser objeto de
reflexão para os tomadores de decisão: o que leva a
covid-19 para as comunidades indígenas? Sabemos
que invasões de madeireiros e garimpeiros ilegais
nas Terras Indígenas e políticas públicas ineficientes,
que forçam a ida da população indígena para as
cidades, são fatores que precisam de maior atenção
dos governantes. Em muitos lugares da Amazônia as
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populações indígenas são as principais fornecedoras de produtos básicos na alimentação local, com
destaque para farinha e outros produtos agrícolas.
Essas características exigem uma ação diferencial do
poder público. Entender os padrões de espalhamento
da doença nas comunidades indígenas é algo que
as políticas públicas governamentais ainda não
consideram de forma plena.
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ANEXO 1. Índice de vulnerabilidade das Terras Indígenas

ID ARP Terra Indígena
3568 TI Águas Belas
3569 TI Guarani de
Araponga
3571 TI Aldeia Limão Verde
3572 TI Aldeinha
3573 TI Alto Rio Guamá
3574 TI Alto Rio Purus
3575 TI Alto Turiaçu
3576 TI Amambai
3577 TI Amanayé
3578 TI Anambé
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585

TI Ananás
TI Andirá-Marau
TI Aningal
TI Anta
TI Apiaká-Kayabi
TI Apinayé
TI Apyterewa

0.493
0.464
0.492
0.495
0.457
0.494
0.411

3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620

3586

RI Apucarana

0.496

3621

3587

TI Apurinã km-124
BR-317
TI Apurinã do Igarapé
São João
TI Apurinã do
Ig.Tauamirim
TI Peneri/Tacaquiri
TI Araçá

0.488

3622

TI Bom Intento

0.462

0.451

3623

TI Bom Jesus

0.495

0.452

3624

TI Boqueirão

0.493

0.465
0.495

3625
3626

TI Inãwébohona
TI Buriti

0.475
0.495

3589
3590
3591

0.496
0.496
0.455
0.449
0.478
0.496
0.490
0.461

3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613

Índice
Vulnerabilidade
0.226
0.492

RI Avá Guarani/Ocoí
TI Avá-Canoeiro
TI Awá
TI Trincheira/Bacajá
TI Bacurizinho
TI Bakairi
TI Barão de Antonina I
TI São Jerônimo da
Serra
TI Barata/Livramento
TI Barra Velha
TI Barragem
TI Baú
TI Betânia
TI Boa Vista
TI Boa Vista do Sertão
do Pró-Mirim
TI Boca do Acre

3588

296

Índice
Vulnerabilidade ID ARP Terra Indígena
0.494
3604 PI Aripuanã
0.490
3605 TI Atikum

0.497
0.483
0.481
0.386
0.477
0.487
0.497
0.496
0.497
0.492
0.730
0.240
0.407
0.489
0.489
0.479
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3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
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PI Araguaia
TI Cachoeira Seca do
Iriri
TI Arara do Rio Branco
TI Mawetek
TI Arara

0.482
0.380

3627
3628

TI Caarapó
TI Cacau do Tarauacá

0.496
0.428

0.454
0.435
0.473

3629
3630
3631

0.489
0.494
0.494

TI Paumari do Lago
Manissuã
TI Arara/Igarapé
Humaitá
TI Araribá
TI Araribóia
TI Araweté/Igarapé
Ipixuna
TI Areões
TI Aripuanã
TI Uirapuru
TI Capivara

0.457

3632

TI Cachoeirinha
TI Cacique Doble
TI Caiçara/Ilha de São
Pedro
TI Tupiniquim

0.368

3633

TI Caititu

0.417

0.497
0.476
0.337

3634
3635
3636

TI Cajueiro
TI Camicuã
TI Campinas/Katukina

0.495
0.460
0.467

0.473
0.408
0.492
0.492

3637
3638
3674
3675

0.487
0.496
0.495
0.493

TI Capoto/Jarina
TI Carretão I
TI Carretão II
TI Carreteiro
TI Caru
TI Xikrin do Cateté
TI Cerrito
TI Coatá-Laranjal
TI Kaxinawa da
Colônia 27
TI Comboios
TI Coroa Vermelha
TI Cuia
TI Cunhã-Sapucaia

0.445
0.493
0.494
0.498
0.477
0.391
0.494
0.460
0.483

3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684

TI Cana Brava
TI Canauanim
TI Guapenu
TI Guarani Barra do
Ouro
TI Guarani do Bracuí
TI Guarani do Krukutu
TI Ribeirão Silveira
TI Guarani Votouro
TI Guarita
TI Guató
TI Ibirama-La Klãnõ
TI Ibotirama
TI Icatu

0.496
0.499
0.495
0.468

3685
3686
3687
3688

TI Igarapé do Caucho
TI Igarapé Grande
TI Igarapé Lage
TI Igarapé Lourdes

0.463
0.431
0.476
0.443

0.496

0.484
0.587
0.491
0.492
0.491
0.484
0.491
0.491
0.499

3654

TI Kuruáya

0.392

3689

3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661

TI Deni
RI Dourados
TI Escondido
TI Estação Parecis
TI Estivadinho
TI Estrela da Paz
TI Évare I

0.475
0.497
0.443
0.492
0.485
0.384
0.428

3690
3692
3693
3694
3695
3696
3697

3662
3663
3664
3665
3666
3667

TI Évare II
TI Faxinal
RI Fazenda Canto
TI Fazenda Guarani
TI Figueiras
RI Fulni-ô

0.441
0.494
0.499
0.496
0.465
0.498

3698
3699
3700
3701
3702
3703

3668

TI Funil

0.494

3704

3669
3670
3671
3672
3673
3710
3712
3713
3714

TI Galibi
TI Gavião
TI Geralda/Toco Preto
TI Governador
TI Guaimbé
TI Juminá
TI Kadiwéu
TI Kaingang de Iraí
TI Nonoai Rio da
Várzea
TI Kambiwá
TI Kampa do Rio
Amônea
TI Kampa Isolados do
Rio Envira

0.470
0.467
0.488
0.492
0.497
0.470
0.478
0.498
0.490

3715
3716
3717

0.461

3705
3706
3707
3708
3709
3747
3748
3749
3750

TI Tenharim Igarapé
Preto
TI Igarapé Ribeirão
TI Imbiriba
TI Inhacorá
TI Ipixuna
TI Irantxe
TI Itaitinga
TI Itariri
(Serra do Itatins)
TI Ivaí
TI Jaboti
TI Jacamim
TI Jaguapiré
TI Yvy Katu
TI Jaminawa do
Ig.Preto
TI Jaminawa/Arara
Rio Bagé
TI Japuíra
TI Jaquiri
TI Jaraguá
TI Jarudore
TI Jatuarana
TI Ligeiro
TI Limão Verde
TI Macarrão
TI Mãe Maria

0.493
0.391

3751
3752

TI Malacacheta
TI Mamoadate

0.494
0.475

0.447

3753

TI Mangueira

0.487

0.475
0.498
0.497
0.426
0.480
0.496
0.487
0.491
0.495
0.470
0.493
0.493
0.446
0.318
0.453
0.433
0.681
0.498
0.499
0.496
0.494
0.392
0.487
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3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
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TI Kanamari do Rio
Juruá
TI Kanela
TI Kapinawá
TI Karajá Santana do
Araguaia
TI Kararaô
TI Karipuna
TI Kariri-Xokó
TI Karitiana
TI Katukina/Kaxinawa
TI Kaxarari
TI Kaxinawa do Rio
Humaitá
TI Kaxinawa do Rio
Jordão
TI Kaxinawa Nova
Olinda
TI Kayapó
TI Kiriri
TI Koatinemo
TI Kraolândia
TI Krenak
TI Krikati
TI Kulina do Igarapé
do Pau
TI Kulina do Médio
Juruá
TI Kulina do Rio Envira
TI Lago Aiapuá
TI Lago Beruri
TI Lagoa Comprida
TI Lalima
TI Yvyporã Laranjinha

0.443

3754

RI Mangueirinha

0.496

0.491
0.495
0.490

3755
3756
3757

TI Manoá/Pium
TI Sucuriy
TI Marajaí

0.491
0.495
0.436

0.428
0.358
0.498
0.339
0.470
0.385
0.394

3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764

TI Marechal Rondon
TI Seruini/Marienê
TI Marrecas
TI Massacará
RI Mata da Cafurna
TI Mata Medonha
TI Menku

0.480
0.481
0.495
0.497
0.499
0.493
0.474

0.352

3765

TI Rio Mequéns

0.440

0.456

3766

TI Méria

0.434

0.437
0.497
0.384
0.490
0.495
0.494
0.457

3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773

TI Merure
TI Miratu
TI Morro Branco
TI Mundurucu
TI Murutinga/Tracajá
TI Nambiquara
TI Natal/Felicidade

0.486
0.413
0.494
0.479
0.490
0.484
0.496

0.426

3774

0.429

0.450
0.463
0.471
0.486
0.491
0.495

3775
3776
3777
3778
3779
3780

TI Nhamundá-Mapuera
TI Nioaque
RI Nonoai
TI Truká
RI Nova Rodelas
TI Nove de Janeiro
TI Nukini

0.492
0.496
0.494
0.497
0.446
0.379

3746
3782
3783
3784
3785
3786

TI Lauro Sodré
TI Pacaás-Novas
TI Padre
TI Palmas
TI Panambi-Lagoa Rica
TI Pankararé

0.435
0.426
0.493
0.496
0.496
0.494

3781
3859
3860
3861
3862
3863

3787
3788
3789
3790
3791

TI Pankararu
TI Paquiçamba
TI Parabubure
TI Paracuhuba
RI Caramuru/
Paraguassu
TI Parakanã

0.498
0.477
0.475
0.492
0.494

3864
3865
3866
3867
3868

0.469

3869

0.395
0.487

3870
3872

3795

TI Enawenê Nawê
TI Sangradouro/Volta
Grande
TI Santa Inês

0.485

3873

3796

TI Santana

0.492

3874

3797
3798
3799
3800

TI São Domingos
TI São Leopoldo
TI São Marcos
TI São Marcos
(Xavante)
TI São Pedro
TI Sararé
RI Praia do Ãndio
TI Kaxinawa/Ashaninka Rio Breu
TI Hi-Merimã
TI Sete Cerros

0.474
0.417
0.461
0.460

3792
3793
3794

3801
3802
3806
3807
3810
3812

TI Ouro
TI Sororó
TI Sucuba
TI Tabalascada
TI Tadarimana
TI Takuaraty/
Yvykuarusu
TI Tapeba
TI Tapirapé/Karajá
RI Taquaperi
TI Taunay/Ipegue
TI Tembé

0.494
0.483
0.496
0.499
0.493
0.491

TI Tenharim/
Marmelos
TI Tereza Cristina
TI Tibagy/Mococa

0.463

0.438

3875
3876
3877
3878

TI Tikuna Porto
Espiritual
TI Tikuna de Santo
Antônio
TI Tikuna Feijoal
RI Tingui Botó
TI Tirecatinga
TI Toldo Chimbangue

0.492
0.481
0.500
0.354

3879
3881
3882
3883

TI Torá
TI Trincheira
TI Trocará
TI Truaru

0.450
0.490
0.493
0.503

0.420
0.491

3884
3885

TI Tubarão/Latundê
PI Tumucumaque

0.485
0.465

0.505
0.466
0.496
0.489
0.488

0.496
0.496

0.462
0.426
0.497
0.479
0.502

301

3813
3814
3815
3816
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
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TI Jaguari
TI Diahui
TI Muriru
TI Pareci
TI Perigara
TI Peruíbe
TI Pilade Rebuá
TI Pimentel Barbosa
TI Pinhalzinho
TI Pirahã
TI Pirajuí
TI Pirakuá
TI Pirineus de Souza
TI Pium
TI Ponta da Serra
TI Porquinhos
TI Potiguara
TI Poyanawa
TI Queimadas
TI Raimundão
TI Rancho Jacaré
TI Raposa Serra do Sol
TI Moskow
TI Recreio/São Félix
DI Riachão/Luiza do
Vale
TI Erikpatsa
TI Rio Areia
TI Rio Biá
TI Rio Branco
TI Rio Branco (do
Itanhaém)
TI Rio das Cobras

0.493
0.464
0.490
0.306
0.492
0.493
0.493
0.473
0.496
0.441
0.489
0.492
0.493
0.497
0.496
0.476
0.497
0.450
0.496
0.495
0.497
0.550
0.495
0.497
0.488

3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910

TI Uaçá I e II
TI Uati-Paraná
TI Tukuna Umariaçu
TI Umutina
TI Uneiuxi
TI Uru-Eu-Wau-Wau
TI Urucu-Juruá
TI Utiariti
TI Vale do Guaporé
TI Vale do Javari
TI Vanuire
TI Vargem Alegre
TI Votouro
TI Vui-Uata-In
TI WaiWái
TI Waiãpi
TI Waimiri Atroari
TI Wassu-Cocal
TI Xakriabá
TI Xambioá
TI Xapecó
TI Xerente
PI Xingu
TI Xucuru
TI Maranduba

0.467
0.367
0.454
0.486
0.382
0.477
0.487
0.470
0.488
0.664
0.498
0.494
0.498
0.412
0.460
0.452
0.511
0.496
0.493
0.492
0.494
0.495
0.463
0.498
0.491

0.467
0.489
0.342
0.446
0.529

3911
3912
3913
3914
3915

TI Zoró
TI Zuruahã
TI Água Limpa
TI Água Preta/Inari
TI Alto Tarauacá

0.459
0.386
0.496
0.433
0.401

0.493

3916

TI Alto Sepatini

0.443

3845
3846

TI Rio Formoso
TI Rio Gregório

0.475
0.362

3917
3919

3847
3848
3849

TI Rio Guaporé
TI Rio Negro/Ocaia
TI Rio Paru d’Este

0.430
0.417
0.434

3920
3921
3923

3850
3851

TI Rio Pindaré
DI Rodeador

0.497
0.488

3925
3926

3852
3853
3854

TI Roosevelt
TI Sagarana
TI Sai Cinza

0.461
0.466
0.477

3927
3928
3929

3855
3856
3857
3858
3936
3937
3939
3940

RI Sassoró
TI Serra da Moça
TI Serra Morena
TI Sete de Setembro
TI Banawá
TI Igarapé Capanã
TI Rio Omerê
TI Brejo do Burgo

0.490
0.499
0.423
0.443
0.427
0.461
0.492
0.497

3931
3932
3934
3935
4038
4040
4042
4044

3941

TI Médio Rio Negro I

0.332

4049

3942
3943
3944
3946

TI Ilha da Cotinga
TI Ilha do Camaleão
TI Catipari/Mamoriá
TI Jarawara/Jamamadi

0.498
0.484
0.439
0.424

4051
4052
4053
4054

3947
3948
3949

TI Jeripancó
TI Juininha
TI Juma

0.498
0.487
0.483

4055
4056
4057

TI Borboleta
TI Kaxinawa Praia
Carapanã
TI Massaco
TI Balaio
TI Cabeceira do Rio
Acre
RI Karapotó
TI Ã‘ande Ru
Marangatu
TI Zo´é
TI Xipaya
TI Paumari do Lago
Paricá
TI Guajahã
TI Pacheca
TI Guasuti
TI Acimã
TI Capivari
TI Rio dos Ãndios
TI Irapuã
TI Guarani Á guas
Brancas
TI Salto Grande do
Jacuí
TI Ventarra
TI Mbiguaçu
TI Guarani do Aguapeú
TI Kampa do Ig.
Primavera
TI Espírito Santo
TI Riozinho
TI Pitaguary

0.495
0.390
0.449
0.382
0.466
0.499
0.491
0.283
0.364
0.448
0.465
0.493
0.496
0.430
0.494
0.496
0.498
0.496
0.496
0.498
0.498
0.493
0.301
0.396
0.310
0.501

303

3951
3952
3954
3956
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3966
3969
3970
3973
3974
3975
3976
3978
3979
3980
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988

304

TI Trombetas/
Mapuera
TI Menkragnoti
TI Morro dos Cavalos
TI Ofaié-Xavante
TI Panambizinho
TI Paraná do Boá-Boá
TI Paraná do Paricá
TI Paumari do Lago
Marahã
TI Pequizal
TI Piripkura
TI Rio Apapóris
TI Paumari do Rio Ituxi
TI Rio Tea
TI Barreira da Missão
TI Jarara

0.464

4061

TI Tupã-Supé

0.414

0.132
0.495
0.494
0.496
0.365
0.395
0.477

4062
4066
4068
4069
4070
4071
4072

TI Sepoti
TI Lagoa Encantada
TI Alto Rio Negro
TI Monte Caseros
RI Barra
TI Parati-Mirim
TI Massiambu/Palhoça

0.432
0.499
0.510
0.495
0.494
0.498
0.497

0.472
0.423
0.366
0.485
0.372
0.438
0.494

4073
4074
4075
4076
4078
4079
4081

0.366
0.499
0.490
0.490
0.485
0.489
0.498

TI São Pedro do
Sepatini
TI Paumari do Cuniuá
TI Toldo Imbu
TI Tremembé de
Almofala
TI Tumiã
TI Camadeni
TI Riozinho do Alto
Envira
TI Kayabi
TI Inauini/Teuini
TI Jacaré de São
Domingos
TI Rio dos Pardos
TI Cantagalo

0.483

4082

TI Panará
TI Itaóca
TI Karajá de Aruanã II
TI Karajá de Aruanã III
TI Muratuba
TI Tabocal
TI Potiguara de
Monte-Mor
TI Paukalirajausu

0.438
0.498
0.494

4083
4089
4091

TI Médio Rio Negro II
TI Lago Capanã
TI Pinatuba

0.391
0.446
0.438

0.444
0.384
0.412

4092
4094
4096

TI Rio Manicoré
TI Paraná do Arauató
TI Rio Urubu

0.434
0.488
0.490

0.443
0.430
0.498

4097
4098
4099

0.433
0.470
0.385

0.498
0.499

4101
4102

TI Jaminawa/Envira
TI Lago Jauari
TI Cué-Cué/Marabitanas
TI Xakriabá Rancharia
TI Batovi

0.487

0.487
0.424

3989
3991

TI Kantaruré
TI Fazenda Bahiana
(Nova Vida)
TI Tupinambá de
Olivença
RI Quixabá
RI Riacho do Bento

0.497
0.494

4103
4104

TI Wawi
TI Mapari

0.454
0.348

0.481

4105

TI Ubawawe

0.473

0.499
0.497

4106
4107

0.495
0.319

0.497

4108

4001
4002
4004
4006
4009

RI Tuxá de Inajá/
Fazenda Funil
TI Xukuru-Kariri
TI Turé-Mariquita
TI Maraã/Urubaxi
TI Taihantesu
RI Praia do Mangue

TI Anaro
TI Kaxinawa do Baixo
Jordão
TI Tekohá AÃ±etete

0.498
0.490
0.367
0.492
0.500

4109
4115
4116
4117
4118

0.451
0.498
0.495
0.494
0.496

4013

RI Serrinha

0.495

4119

4016
4017
4018
4019
4020

TI Yanomami
TI Toldo Pinhal
TI Lagoa dos Brincos
TI Marãiwatsédé
TI Maxakali

0.697
0.498
0.486
0.479
0.494

4121
4122
4123
4126
4127

4021

TI Kumaru do Lago
Ualá
TI São Sebastião

0.392

4128

0.393

4129

TI Matintin
TI Nova Esp. Rio
Jandiatuba
TI Maraitá
TI Porto Praia
TI Fortaleza do Patauá

0.402
0.410

4130
4131

TI Ariramba
RI Aldeia Kondá
TI Miguel/Josefa
TI Varzinha
TI Córrego João
Pereira
TI Kwazá do Rio São
Pedro
TI Boa Vista (Sul)
TI Badjônkôre
TI Rio Jumas
TI Taquara
TI Fortaleza do
Castanho
TI Toldo Chimbangue
II
TI Cajuhiri Atravessado
TI Piaçaguera
TI Guarani de Araça’í

0.404
0.430
0.504

4132
4133
4134

TI Aldeia Velha
TI Itixi Mitari
TI Barão dos Guatá

0.500
0.431
0.492

3993
3995
3996
4000

4022
4023
4024
4025
4026
4029

0.488

0.456
0.494
0.430
0.466
0.488
0.481
0.502
0.459
0.499
0.491
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4030

TI Cuiú-Cuiú

0.404

4136

4032

TI Chão Preto

0.451

4137

4033

TI Urubu Branco

0.476

4138

4034
4035
4036

TI Jata Yvary
TI Potrero Guaçu
TI Kaxixó

0.497
0.490
0.487

4139
4140
4141

4037
4143
4144

0.498
0.492
0.410

4153

TI Entre Serras
TI Guyraroká
TI Kawahiva do Rio
Pardo
TI Batelão
TI Caieiras Velhas II
TI Cacique Fontoura
TI São Francisco do
Canimari
TI Las Casas
TI Arara do Rio
Amônia
TI Apurinã do Igarapé
Mucuim
TI Sarauá

4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161

TI Barreirinha
TI Kokue Y
TI Portal do Encantado
TI Manoki
TI Morro Alto
TI Pindoty
TI Tumbalalá
TI Lago do Correio

4145
4146
4147
4148
4150
4151
4152
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0.387

4142
4307
4310

TI S.Domingos do
Jacapari
TI Kanela/Memortumré
TI Porquinhos
Canela-Apãnj.
TI Apipica
TI Patauá
DI Kaxinawa
Independência
TI Herarekã Xetá
TI Utaria Wyhyna
TI Mato Preto

0.470
0.498
0.474
0.421

4312
4313
4314
4349

TI Lago do Barrigudo
TI Igarapé Paiol
TI Barro Alto
TI Pipipã

0.434
0.471
0.407
0.494

0.491
0.421

4364
4377

0.489
0.497

0.446

4379

0.493

4303

0.491

4380

0.497

0.493
0.498
0.482
0.473
0.494
0.498
0.490
0.393

4381
4394
4465
4466
4467
4468
4469
4546

TI Lago do Marinheiro
TI Passo Gde Rio
Forquilha
TI Comexatiba
(Cahy-Pequi)
TI Tremembé de
Queimados
TI Ponciano
TI Ponte de Pedra
TI Arary
TI Jauary
TI Lago do Limão
TI Vista Alegre
TI Setemã
RI Terena Gleba Iriri

4179
4180
4184
4302

4306
4980

0.487
0.493
0.483
0.479
0.340
0.496
0.483
0.498

0.487
0.482
0.456
0.493
0.472
0.486
0.458
0.445

4162
4163
4165

TI Porto Limoeiro
TI Sombrerito
TI Sapotal

0.391
0.493
0.449

4570
4573
4615

4166
4167

TI Piraí
TI Tarumã

0.494
0.498

4712
4779

4169

TI Sururuá

0.417

4782

4170
4172
4174

TI Guanabara
RI Krahô-Kanela
TI Pequizal do
Naruvôtu
TI Munduruku-Taquara
TI Bragança/Marituba

0.418
0.479
0.471

4784
4809
4838

0.490

4895

0.493

4924

TI Votouro-Kandóia
DI Nova Jacundá
TI Acapuri de Cima
TI Arara Volta Grande
do Xingu
TI Tenharim Marmelos
(Gl.B)
TI Arroio-Korá
TI Maró

0.494
0.479
0.394
0.457

TI Kaxuyana-Tunayana
TI Apiaká do Pontal e
Isolados
TI Mato Castelhano Fág Ty Ka
TI Xucuru de Chimbres
TI Tremembé da Barra
Mandaú

4176
4178

4999
5001
5067
5076
5086

TI Tanaru
TI Prosperidade
TI Sta Cruz da Nova
Aliança
TI Jacareúba/Katawixi
RI Cachoeira dos
Ináceos
RI Nossa Senhora de
Fátima
RI Turé Mariquita II
TI Jurubaxi-Téa
TI Marakaxi

0.460
0.408
0.405

0.484

4926
4942
4971
4972

TI Sawré Muybu
(Pimental)
TI Ig. TabocaAlto
Tarauacá
TI Tekoha Jevy
TI Barra Monte Pascoal
TI Sambaqui
TI Cerco Grande

0.468

4977

TI Sissaíma

0.472

0.493
0.450

4979
5177

0.493
0.495

0.443
0.443

5178
5179

TI Cobra Grande
TI Pindoty/Araçá-Mirim
TI Guaviraty
TI Ka´agy Hovy

0.497

5202

TI Ituna/Itatá

0.380

0.497
0.495

5228
5233

TI Wedezé
TI Tuwa Apekuokawera

0.464
0.467

0.455
0.496
0.494
0.491
0.399
0.477

0.369
0.486
0.490
0.496
0.493

0.493
0.497
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5092
5097
5098
5106
5113
5121
5122
5123
5136
5143
5163
5170

0.505
0.425
0.493
0.498
0.497
0.498
0.495
0.491
0.496
0.463
0.487
0.493

5173
5174

RI Taba dos Anaces
TI Rio Negro Ocaia
TI Pankará
RI Aconã
TI Tuxá de Rodelas
RI Coxilha da Cruz
RI Água Grande
RI Inhacapetum
RI Estrela
RI Krenrehé
TI Bacurizinho
TI Tupinamba de
Belmonte
TI Pakurity
TI Tapy’i (Rio
Branquinho)
TI Peguaoty
TI Amba Porã

5175
5176

TI Ka´aguy Mirim
TI Djaiko-Aty

5171
5172
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5245
5246
5248
5300
5301
5307
5350
5360
5363
5390
5399
5412

TI Menkú
TI Taego Ãwa
TI Tenondé Porã
RI Fazenda Remanso
RI Fazenda Sítio
TI Wassu-Cocal 2
TI Paquiçamba
TI Pirititi
TI Iguatemipeguá I
RI Takuari Eldorado
TI Xakriabá
RI Pankaru

0.474
0.487
0.388
0.490
0.498
0.495
0.479
0.454
0.490
0.491
0.490
0.493

ANEXO 2. Índice de vulnerabilidade dos polos base
Polo Base

Estado

Índice Vulnerabilidade

ERICÓ

RR

0.697

AJURICABA

AM

0.697

ARATHA-U

RR

0.697

MATURACÁ

AM

0.697

INAMBÚ

AM

0.697

MAIA

AM

0.697

MALOCA PAAPIU

RR

0.697

ALTO PADAUIRI

AM

0.697

MÉDIO PADAUIRI

AM

0.697

0.487
0.484

5417
5421

TI Jaraguá (reestudo)
Tekohá Guasu Guavirá

0.683
0.495

0.480
0.485

5430
5434

0.492
0.494

MARAUIÁ

AM

0.697

CACHOEIRA DO ARAÇÁ

AM

0.697

0.497
0.496

5477

TI Ypoi/Triunfo
TI Dourados
Amambaipeguá
RI Morro Santana

0.498

HAXIU

RR

0.697

BALAWAU

AM

0.697

DEMINI

AM

0.697

SURUCUCU

RR

0.697

ALTO MUCAJAI

RR

0.697

BAIXO MUCAJAI

RR

0.697

URARICOERA

RR

0.697

HOMOXI

RR

0.697

TOOTOTOBI

AM

0.697

MARARI

AM

0.697

NOVO-DEMINI

AM

0.697

ARACÁ

AM

0.697
309

AJARANI

RR

0.697

CANTAGALO

RR

0.550

ALTO CATRIMANI

RR

0.697

CAMARA

RR

0.550

BAIXO CATRIMANI

RR

0.697

SANTA MARIA

RR

0.550

MISSÃO CATRIMANI

RR

0.697

CONSTANTINO

RR

0.550

PAAPIU

RR

0.697

MORRO

RR

0.550

AUARIS

RR

0.697

WILIMON

RR

0.550

WAIKÁS

RR

0.697

CARAPARU I

RR

0.550

PALIMIÚ

RR

0.697

PEDRA BRANCA

RR

0.550

XITEI

RR

0.697

PEDRA PRETA

RR

0.550

PARAFURI

RR

0.697

CAMPO FORMOSO

RR

0.550

HAKOMA

RR

0.697

SERRA DO SOL

RR

0.550

SAUBA

RR

0.697

BISMARCK

RR

0.550

WAPUTHA

RR

0.697

RAPOSA I

RR

0.550

MÉDIO CURUÇA

AM

0.664

MATIRI

RR

0.550

MÉDIO JAVARI

AM

0.664

SANTA CRUZ

RR

0.550

JAQUIRANA

AM

0.664

CAMARÃO

AM

0.510

ITACOAÍ

AM

0.664

ILHA DAS FLORES

AM

0.510

MÉDIO ITUÍ

AM

0.664

CARURU - TIQUIÉ

AM

0.510

ALTO ITUÍ

AM

0.664

MARABITANA DO WAUPES AM

0.510

ALTO CURUÇÁ

AM

0.664

YAUARETÊ

AM

0.510

CARACANÃ

RR

0.550

TUNUÍ-CACHOEIRA

AM

0.510

SÃO FRANCISCO

RR

0.550

TUCUMÃ

AM

0.510

BARRO

RR

0.550

SÃO GABRIEL DO PAPURI AM

0.510

PEDREIRA

RR

0.550

CANADÁ

AM

0.510

MATURUCA

RR

0.550

VILA NOVA

AM

0.510

310

311

TARACUÁ

AM

0.510

PASSO FUNDO

RS

0.491

SÃO JOSÉ II

AM

0.510

ITACAJÁ

TO

0.490

PARI-CACHOEIRA

AM

0.510

UBATUBA

SP

0.489

SÃO JOAQUIM

AM

0.510

RANCHARIA

MG

0.487

JURUTI

AM

0.510

GRAJAÚ

MA

0.487

CHAPECÓ

SC

0.502

MERURI

MT

0.486

KARAPOTÓ PLAKI-Ô

AL

0.499

RIOZINHO

AM

0.479

PANKARARU

PE

0.498

KATÕ

PA

0.479

XUCURU-KARIRI

AL

0.498

SANTA MARIA

PA

0.479

RIO TINTO

PB

0.498

WARO APAMPU(POSTO MDK) PA

0.479

KAPINAWÁ

PE

0.498

RESTINGA

PA

0.479

RIBEIRA DO POMBAL

BA

0.497

ZÉ DOCA

MA

0.478

PAULO AFONSO

BA

0.497

JACAREACANGA

PA

0.477

BAÍA DA TRAIÇÃO

PB

0.497

SAI CINZA

PA

0.477

MARCAÇÃO

PB

0.497

CRISPIM

AM

0.477

TOCANTÍNIA

TO

0.495

SANTA INÊS

MA

0.477

FLORIANÓPOLIS

SC

0.495

CAMPINÁPOLIS

MT

0.475

WASSU COCAL

AL

0.495

ASSIS BRASIL

AC

0.475

PAU BRASIL

BA

0.494

MARRECÃO

AM

0.475

TOCANTINÓPOLIS

TO

0.494

BRASNORTE

MT

0.474

BREJO MATA FOME

MG

0.493

ÁGUA BOA

MT

0.473

SUMARÉ

MG

0.493

JACAMIM

RR

0.470

PINDAÍBA

MG

0.493

KUMARUMÃ

AP

0.467

ITAPICURU

MG

0.493

KUMENÊ

AP

0.467

AMARANTE

MA

0.492

MISSÃO TIRIYÓ

PA

0.465

312

313

ARATICUM

AM

0.464

TUCUMÃ

PA

0.437

UMIRITUBA

AM

0.464

OURILÂNDIA

PA

0.437

KURUATUBA

AM

0.464

SÃO FÉLIX DO XINGU

PA

0.437

VILA NOVA I

AM

0.464

REDENÇÃO

PA

0.437

VILA NOVA II

AM

0.464

KASSAWÁ

AM

0.429

NOVA ALDEIA

AM

0.464

UMARIAÇÚ II

AM

0.428

SANTA MARIA

RR

0.464

UMARIAÇÚ I

AM

0.428

ORIXIMINA

PA

0.464

VENDAVAL

AM

0.428

LEONARDO

MT

0.463

CASA NOVA

AM

0.424

PAVURÚ

MT

0.463

FEIJOAL

AM

0.417

DIAUARUM

MT

0.463

GUAJARÁ MIRIM

RO

0.417

MILHO

RR

0.461

CUIÚ-CUIÚ

AM

0.404

ROÇA

RR

0.461

TONANTINS

AM

0.393

SOROCAIMA II

RR

0.461

BETÂNIA

AM

0.393

BOCA DO ACRE

AC

0.461

TARAUACÁ

AC

0.390

KWATÁ

AM

0.460

CUCUÍ

AM

0.385

JAPIIM

AM

0.455

BALAIO

AM

0.382

CAPITÃO POÇO

PA

0.455

BUÁ-BUÁ

AM

0.382

WAWI

MT

0.454

PORTO WALTER

AC

0.368

TAWAMIRIM

AM

0.452

ALTAMIRA

PA

0.337

ALTA FLORESTA

RO

0.449

MASSARABÍ

AM

0.332

SANTA ROSA

AC

0.449

TAPERERA

AM

0.332

MISSÃO CURURU

PA

0.443

TRES LAGOAS

MT

0.306

BELÉM DO SOLIMÕES

AM

0.441

SEDE DO DSEI KAIAPÓ DO MT PA

0.287

CAMPO ALEGRE

AM

0.441
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