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COMENTÁRIO

A tragédia que se desdobra na Amazônia ressoa o que todos os
habitantes humanos do planeta estão sofrendo.

By Bruce Albert
Albert é um antropólogo francês com décadas de pesquisa entre o povo Yanomami.
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O povo Yanomami não é estranho a epidemias fatais e, no entanto,

em 9 de abril,  muitos ao redor do mundo ficaram chocados ao

saber que o Covid-19 tinha tomado sua primeira vítima entre esse

povo indígena relativamente isolado da floresta amazônica ao

longo da fronteira Brasil-Venezuela.

Alvaney Xirixana era um garoto de 15 anos da comunidade Helepe

da bacia do rio Uraricoera, no estado brasileiro de Roraima, região

atingida por uma enorme invasão de garimpeiros ilegais.

Desnutrido e anêmico por crises sucessivas de malária, o

adolescente começou a apresentar os sintomas respiratórios

característicos em meados de março.

Durante 21 dias, ele foi internado quatro vezes. Em três foi tratado

como se tivesse outras doenças. E na última recebeu alta de uma

unidade de salud local.  Finalmente, ele foi submetido a um teste

de coronavírus em 3 de abril, quando foi hospitalizado novamente,

desta vez em estado crítico. Ele morreu seis dias depois. Vítima

da negligência absurda dos serviços de saúde locais, muito

provavelmente ele contagiou outros membros de sua comunidade,

bem como os profissionais de saúde durante as três semanas

perdidas antes de ser testado. Este episódio assustador prenuncia

um novo grande desastre de saúde entre o povo Yanomami. E é

um aviso para outros povos indígenas da Amazônia.

Hoje, todos temos medo da Covid-19. O que estamos sentindo

talvez não seja tão diferente do que os Yanomami passaram

historicamente quando confrontados com as epidemias

misteriosas e fatais que nosso mundo lhes trouxe.
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Desde seus contatos iniciais com o mundo exterior a partir da

década de 1940, os Yanomami passaram por onda após onda de

epidemias virais fatais, principalmente o sarampo e a gripe.

A expansão da fronteira de colonização interna se intensificou nos

anos 1970, quando a ditadura militar do Brasil abriu a rodovia

Perimetral Norte no território Yanomami. Desde o final dos anos

80, as terras Yanomami sofrem invasões constantes por

garimpeiros ilegais, que desencadearam epidemias de malária,

gripe, tuberculose e doenças sexualmente transmissíveis.
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Mais de 20.000 garimperos estão atualmente devastando o

território Yanomami. Esses invasores, que são quase tão

numerosos quanto os próprios Yanomami (a população atual é de

26.780), são provavelmente responsáveis   pela introdução do

coronavírus na região. Mesmo em meio à pandemia, as operações

de garimpo ilegal continuam se expandindo. De maneira mais

geral, a destruição da floresta tropical em toda a Amazônia

brasileira acelerou, com alertas de desmatamento nos primeiros

três meses de 2020 aumentando 51 por cento em relação ao

mesmo período do ano passado.

Nesse contexto de crescente ilegalidade, impunidade e invasão, os

indígenas em todo o Brasil enfrentam um risco intensificado de

infecção. Até agora, mais de 80 indígenas brasileiros foram

confirmados com infecções de Covid-19, e sete já morreram – além

de Xirixana, três outros membros de diferentes grupos étnicos no

interior da Amazônia e três moradores da cidade de Manaus,

incluindo um agente local de saúde indígena. No entanto, dado o

estado precário dos serviços de saúde oferecidos aos povos

indígenas, os casos devem ser mais numerosos.

A doença parece estar se espalhando rapidamente em bairros

indígenas pobres nas periferias de grandes cidades amazônicas

como Manaus e Belém, que já estavam sobrecarregadas pela

chegada de refugiados indígenas venezuelanos. O impacto da

pandemia de coronavírus nas populações indígenas urbanas tem

sido negligenciado na enxurrada geral de dados.
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Os cerca de 900.000 indígenas no Brasil estão entre as populações

mais vulneráveis   a essa epidemia. Abandonadas por instituições

nacionais enfraquecidas e sucateadas, algumas comunidades

indígenas decidiram fechar suas aldeias ou isolar-se na cidade da

melhor maneira possível, suspendendo atividades sociais e

políticas e distribuindo materiais de prevenção em suas línguas

nativas.

Os Yanomami, um dos maiores e mais conhecidos povos indígenas

da Amazônia, continuam a sofrer com falta de assistência médica

adequada e um clima persistente de indiferença, negligência e

impunidade frente à invasão de suas terras por garimpeiros.

A imprensa, a comunidade científica global e os próprios povos

indígenas devem continuar a expor essa negligência e denunciar

violações dos direitos garantidos pela Constituição brasileira. No

entanto, considerando a resposta caótica do governo do presidente

Jair Bolsonaro à pandemia em todo o Brasil, além de sua

hostilidade à ciência, aos povos indígenas e ao meio ambiente, há

pouca esperança de mudanças políticas significativas no curto

prazo.

Mas, neste caso, algo fundamental mudou: estamos todos unidos

por uma tragédia que está se espalhando por todo o mundo.

Ainda sabemos pouco sobre esta doença. Sobre suas origens,

sabemos que o surgimento do novo vírus está provavelmente

associado á destruição de habitats e à mercantilização de animais

selvagens. Mas ainda não temos imunidade, medicamentos ou

vacinas para detê-la. Só podemos nos isolar em casa com nossas

famílias, na esperança de evitar infecções. De alguma forma, isso

me lembra os relatos que os anciãos Yanomami me contaram

sobre os tempos em que eles fugiam para a floresta em pequenos

grupos para se esconder do “espirito canibal” das epidemias, o

Xawarari.

No entanto dessa vez, nos tornamos nossa própria vítima,

soltando sobre nós mesmos as consequências epidemiológicas

dessa arrogância predatória, tal como lideres indígenas como Davi

Kopenawa, pajé e filósofo Yanomami vem denunciando há décadas.

Pois no mundo industrial hiper-conectado de hoje, desequilíbrios

ecológicos ou vetores de doença que outrora afetariam a só um

canto do planeta agora nos ameaçam a todos. Mas agora, como

todos estamos expostos a um novo inimigo invisível para o qual

não temos defesas, talvez essa experiência angustiante de

fragilidade compartilhada leve a sociedade global a repensar seu

curso atual.

Bruce Albert, antropólogo, trabalha entre os Yanomami no Brasil desde 1975. É coautor
com Davi Kopenawa de A Queda do Céu: palavras de um xamã Yanomami. Este ensaio
foi traduzido do francês por Glenn H. Shepard Jr.
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The Times is committed to publishing a diversity of letters to the

editor. We’d like to hear what you think about this or any of our

articles. Here are some tips. And here’s our email:

letters@nytimes.com.
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COVID-19: As lições dos Yanomami

Um membro do povo Yanomami mostra aos agentes ambientais no Brasil uma mina de ouro ilegal. Bruno

Kelly/Reuters
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