
Pandemias na Amazônia

Pandemias na

Amazônia é um

mapeamento

colaborativo das

narrativas e relatos

sobre os modos de

pensamentos e as

estratégias dos povos

indígenas e comunidades tradicionais em torno das crises epidêmicas e

ambientais na Amazônia.

O projeto desenvolvido pelo NEAI/UFAM (Núcleo de

Estudos da Amazônia Indígena) com o InfoAmazonia

permite às comunidades e/ou seus mediadores

inserir em uma plataforma digital conteúdo de texto,

áudio e vídeo. São reflexões sobre a situação em que

vivem e sobre suas estratégias de manutenção da

saúde de seus corpos e da habitabilidade de seus

territórios.

O projeto nasce da iniciativa de

antropólogos/as, pesquisadores/as

indígenas do NEAI que iniciaram a escrita

de uma coleção de textos e de relatos em

áudio sobre a pandemia da COVID-19.

O mapeamento expande essa ação para visibilizar as perspectivas

culturais de outros povos, ofertando ao mundo outras formas de

entendimento sobre as pandemias e diversas formas de cuidado e cura

promovidas pelos povos das florestas e das águas na Amazônia.

Leia aqui todos os relatos de Pandemias na Amazônia
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Nissun realidade, o coronavírus
Toda doença, dor de cabeça, dor de estômago, dor no osso,

qualquer tipo de doença, de fraqueza, a gente chama de nissun.
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Entendemos a pandemia como um fenômeno socioambiental mais

amplo que agrega aspectos políticos, socioeconômicos, biológicos e

culturais. As dinâmicas comerciais globais e a circulação de pessoas não

apenas transportam cifras, mercadorias, sujeitos e ideias, mas também

material genético, microorganismos, tais como bactérias, fungos e vírus.

Isso torna impossível dissociar aspectos biológicos e socioculturais das

epidemias e das crises ambientais que afetam a Amazônia e seus povos.

Dinâmicas que vêm se tornando preocupantes com a emergência

climática e com o desmatamento da floresta.

É nesse sentido que gostaríamos de ampliar a ideia de pandemia,

entendendo-a como toda forma de contaminação que interfere e

impacta os corpos e as vidas dos povos indígenas, quilombolas e

comunidades tradicionais, cuja Covid-19 é mais uma de suas graves

manifestações.

Outras pandemias, como as invasões dos territórios tradicionalmente

ocupados por grileiros, desmatadores e garimpeiros, contaminação por

mercúrio, depredações de terreiros, imposições religiosas, políticas

racistas e anti-indígenas e os efeitos das mudanças climáticas alastram-

se como verdadeiras chagas de grandes proporções ao produzirem

severas consequências sobre os territórios-corpos e os territórios-terras

dos diversos povos que habitam as florestas e as cidades da Amazônia.
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Mapa Pandemias na Amazônia -
Contribua com suas histórias - Como
enviar
Se você deseja ser um colaborador do Pandemias na Amazônia, criamos um breve tutorial 
de orientações sobre como nos enviar seu relato em texto, áudio ou audiovisual. 

- Para o envio dos relatos escritos, fotografias, áudios e vídeos, favor encaminhá-los através 
deste formulário: 
https://forms.gle/2oSmVTuGrhrSWCqg6 ou através do email 
pandemiasnaamazonia@gmail.com 

Sugerimos algumas questões para a formulação dos relatos e reflexões: 
1) como está a situação da sua comunidade no atual momento em relação à pandemia? 
2) quais são as principais dificuldades e demandas enfrentadas pela comunidade 
atualmente? 
3) quais estão sendo suas estratégias para lidar com essas situações? 
4) na sua experiência e na de seu povo, como você descreveria a pandemia? 

Todas as formas narrativas passarão por um processo de curadoria e edição colaborativa e 
serão publicadas no Webmapa “Pandemias na Amazônia” da InfoAmazonia e na página do 
NEAI/UFAM e divulgadas nas redes sociais. O envio dos materiais manifesta a concordância 
com sua publicação. Para conhecer mais o projeto 
https://infoamazonia.org/pt/projects/portugues-pandemias-na-amazonia/ 

*Obrigatório
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