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LÁBREA E O “ NOVO CORONAVÍRUS”:  
BIOPOLÍTICA E OS IMPACTOS DO ISOLAMENTO 

SOCIAL PARA OS POVOS E COMUNIDADES 
TRADICIONAIS NO MÉDIO PURUS, AM

Claudina Azevedo Maximiano122

Marcelo Horta Messias Franco123

Introdução  

A discussão sobre esse momento de atenção para a questão do rápido 
deslocamento do vírus SARS-Cov- 2 pelo mundo nos provocou a pensar os 
impactos sociais e a dinâmica local, a partir da análise dos mecanismos de 
controle social utilizados pela gestão da saúde no município de Lábrea/AM, 
visando conter a pandemia no município. Vamos nos deter a pensar como as 
agencias públicas na região do médio rio Purus estão lidando com pandemia 
do “novo Coronavírus”.  Para tanto, é preciso considerar a situação sócio 
histórica e antropológica da referida região. O município é composto por um 
complexo de Terras indígenas e Unidades de Conservação onde vivem os 
seguintes povos indígenas:

Os Paumari, Jamamadi e Jarawara falam  línguas da família arawá 
(arauá). Os outros povos da mesma família (Banawa Yafi, Deni, 
Kulina e Zuruahã) também se concentram na bacia do Purus. 
[...] Os Apurinã são, ao longo de todo o Médio Purus, os únicos 
representantes da família linguística arawak (aruáque, aruák). ( 
SCHRÖDER & COSTA, 2008, p. 36) 

122. Pesquisadora do Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia. Doutora em Antropologia Social. 
Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Lábrea.
123. Pesquisador do Minilaboratório de Cartografia Social e Técnicas de Gestão Territorial no Amazonas 
– IFAM/Lábrea. Mestre em Extensão Rural pela Universidade Federal de Viçosa.
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Além dos povos indígenas existem inúmeras comunidades tradicionais 
de pescadores, castanheiros e agricultores familiares vivendo em Unidades de 
Conservação 

Figura 01: Configuração territorial do município de Lábrea com destaque para os territórios 
reconhecidos como de uso das comunidades tradicionais e povos indígenas (Fonte: elaborado 

pelos autores, 2020).

(UCs). Duas dessas UCs da categoria Uso Sustentável se destacam 
por terem sido criadas por uma demanda dos extrativistas que nelas habitam 
desde os tempos dos seringais, que são as Reservas de Extrativistas (RESEXs) 
Ituxi e Médio Purus. Há também os projetos de assentamento do INCRA e 
pequenos sítios nos ramais, próximos à cidade de Lábrea/AM, bem como na 
zona sul do município, muitos dos quais vivendo em situação de insegurança 
fundiária. 
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Para esse exercício reflexivo, nos apoiamos teoricamente em autores 
que nos ajudaram a pensar a questão da saúde, no contexto dos impactos 
de grandes epidemias ocorridas ao longo da história da chamada sociedade 
ocidental:

Desde o fim da Idade Média, existia, não só na França, mas em 
todos os países da Europa, um regulamento de urgência, como se 
chamaria em termos contemporâneos, que deveria ser aplicado 
quando a peste ou uma doença epidêmica violenta aparecesse em 
uma cidade. Em que consistia esse plano de urgência?

1º) todas as pessoas deveriam permanecer em casa para serem 
localizadas em um único lugar. Cada família em sua casa e, se 
possível, cada pessoa em seu próprio compartimento. Ninguém 
se movimenta.

2º) a cidade devia ser dividida em bairros que se encontravam 
sob a responsabilidade de uma autoridade designada para isso. 
Esse chefe de distrito tinha sob suas ordens inspetores que 
deviam durante o dia percorrer as ruas ou permanecer em suas 
extremidades, para verificar se alguém saia de seu local. Sistema, 
portanto, de vigilância generalizada que dividia, esquadrinhava 
o espaço urbano. [...] (Foucault, 1979, 87-88, grifos nossos)

A leitura de Foucault (1979) mostra que as estratégias apresentadas 
pela mídia em tempos de COVID 19, como algo “novo”, consistem na 
reprodução do controle social de medidas que já haviam sido utilizadas em 
outros momentos da chamada história moderna. E que “[...] esse esquema 
da quarentena foi um sonho político-médico da boa organização sanitária 
das cidades, no século XVIII.” (Foucault, 1979, p.88). A reprodução das 
estratégias sinaliza o “engessamento” das chamadas políticas de saúde 
pública reproduzidas pelo estado nestes últimos séculos. 
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[...] Houve fundamentalmente dois grandes modelos de 
organização médica na história ocidental: o modelo suscitado 
pela lepra e o modelo suscitado pela peste. Na Idade Média, o 
leproso era alguém que, logo que descoberto, era expulso do 
espaço comum, posto fora dos muros da cidade, exilado em 
um lugar confuso onde ia misturar sua lepra à lepra dos outros. 
O mecanismo da exclusão era o mecanismo do exílio, 
da purificação do espaço urbano. [...] O próprio internato dos 
loucos, malfeitores, etc., em meados do século XVII, obedece 
ainda a esse esquema. Em compensação, existe um outro grande 
esquema político-médico que foi estabelecido, não mais contra 
a lepra, mas contra a peste. Neste caso, a medicina não exclui, 
não expulsa em uma região negra e confusa. O poder político 
da medicina consiste em distribuir os indivíduos uns ao 
lado dos outros, isolá-los, individualizá-los, vigiá-los um a 
um, constatar o estado de saúde de cada um, ver se está vivo ou 
morto e fixar, assim, a sociedade em um espaço esquadrinhado, 
dividido, inspecionado, percorrido por um olhar permanente e 
controlador por um registro, tanto quanto possível completo, de 
todos os fenômenos.” (Foucault, 1979, p. 88-89)

Os dois mecanismos de controle da saúde urbana, foram reproduzidos 
na Amazônia. Na região do Médio Purus, foco de nossa reflexão, a cidade 
de Lábrea/AM, estabelecida, na época de sua fundação, na localidade 
curiosamente conhecida como “Maciary”. Para os indígenas Paumari e 
Apurinã, expulsos na base das violentas “correrias” comandadas pelo 
coronel Antonio Rodrigues Pereira Labre, a “Terra Firme do Amaciary” 
era um conhecido local de “panema”, e era chamada “Terra Firme Doentia” 
(FERRARINI, 1976, p.36). 

Lábrea também já foi foco de lepra (hanseníase), isso em meados do 
século XX, e o mecanismo utilizado para impedir a proliferação da doença 
foi justamente o da exclusão e do exílio arbitrários. Agora, diante do avanço 
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da COVID 19, o mecanismo utilizado e preconizado pelas autoridades de 
saúde, Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde é o do 
isolamento social, que remonta às estratégias utilizadas nos séculos XVI, 
XVII e XVIII, a ideia é o isolamento dos indivíduos, a quarentena.

A medicina urbana com seus métodos de vigilância, de 
hospitalização, etc., não é mais do que um aperfeiçoamento, na 
segunda metade do século XVIII, do esquema político-médico da 
quarentena que tinha sido realizado no final da Idade Média, nos 
séculos XVI e XVII. A higiene pública é uma variação sofisticada 
do tema da quarentena e é daí que provém a grande medicina 
urbana que aparece na segunda metade do século XVIII e se 
desenvolve sobretudo na França. (Foucault, 1979, p. 89)  

Em 2020, século XXI, temos a repetição de uma técnica de controle 
medieval. Os avanços na tecnologia médica não superaram as estratégias 
da política de vigilância utilizadas nos chamados “tempos modernos”.  Em 
Lábrea/AM, assim como em todo o estado do Amazonas a recomendação 
central é manter o isolamento social para conter a disseminação do vírus. O 
governo municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), 
seguindo as diretrizes do Governo do Estado do Amazonas que instituiu o 
Decreto nº 42.061, de 16 de março de 2020, o qual “dispõe sobre a decretação 
de situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, em 
razão da disseminação do novo Corona vírus (2019-n CoV)”, prontamente 
adotou medidas de contenção e monitoramento visando barrar a chegada do 
vírus ao município.

DISPÕE sobre a decretação de situação de emergência na saúde 
pública do Município de Lábrea, em razão da disseminação 
do novo Corona vírus (COVID-2019), estabelece regras de 
funcionamento do serviço público e particular, e INSTITUI 
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Comitê entre as Secretarias Municipais, com a participação de 
Entidades e a Sociedade Civil, para o enfrentamento e combate ao 
vírus. (LABREA/AM, 2020)

Dentre as medidas adotadas em Lábrea destaca-se o toque de recolher, 
que é feito por um carro de som que avisa (no início da noite, num tom 
imperativo, seguido de uma música em tom fúnebre) aos moradores que 
devem ficar em casa, e o carro da polícia militar do Amazonas segue 
sinalizando com a sirene. 

Percebe-se, entretanto, certa resistência ao isolamento social por parte 
das pessoas na cidade. Nos parece que houve num primeiro momento um 
descrédito na possibilidade da chegada do vírus ao município, talvez pela 
distância da capital, Manaus, ou pela dificuldade de acesso124. Ou ainda, 
talvez pela inconstância do próprio governo brasileiro, quanto às medidas 
protetivas.

Frente a possibilidade da circulação do vírus, a dinâmica da cidade 
foi alterada pelas normativas institucionais de isolamento social que levou à 
paralização das atividades no Instituto Federal de Educação (IFAM- campus 
Lábrea), da Universidade do Estado (UEA), unidade de Lábrea, seguida pelas 
escolas das redes estadual e municipal de educação. As medidas de prevenção 
utilizadas pelas Agências Bancárias e o fechamento parcial do comércio, 
também impactaram a dinâmica da cidade. Por outro lado, tais medidas 
levaram ao aumento de pessoas nas ruas, e outros espaços.  

Com a confirmação dos dois primeiros casos, em 08 de abril, o 
governo municipal intensificou a divulgação via carro de som de alertas 
e orientações, enfatizando que o sistema de saúde pública do Amazonas 
encontra-se em colapso, que não há vagas na capital para atender doentes do 

124. O município de Lábrea, localiza-se a 702 km de Manaus. Leva-se cerca de duas horas e trinta minutos 
em percurso de avião, e os barcos “recreios” levam em média de 4 a 5 dias para percorrer o rio Purus até a 
capital do Estado. 
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interior. A ideia nos parece foi provocar o medo. Pois, apesar da indicação do 
isolamento social, há um intenso movimento nas ruas e parece haver pouca 
preocupação, por parte dos moradores da cidade, com a possibilidade da 
contaminação, mesmo sendo sabido que o único hospital da cidade, conta 
com um único respirador, adquirido recentemente, devido à pandemia do 
“novo Coronavírus”. 

No município de Lábrea são recorrentes as narrativas sobre pessoas 
que morreram no hospital por falta de equipamentos. Crianças recém-
nascidas morrem caso precisem de um tratamento especializado, pois não 
há incubadora no hospital da cidade. A pandemia veio somente tornar mais 
visível o descuido com a política de saúde pública no estado e, sobretudo 
no interior do Amazonas. O descaso está presente na realidade de muitas 
famílias que carregam a dor das situações traumáticas vividas com seus entes 
doentes atendidos de forma precária e muitas vezes levados a óbito por falta 
de equipamentos apropriados no hospital da cidade.

Quanto aos povos indígenas, a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), 
através de uma Portaria n. 41 de 17 de março de 2020125, que estabelece medidas 
temporárias de prevenção à infecção e propagação do “novo Coronavírus” 
orientou a permanência nas Terras Indígenas (TI’s), proibindo expressamente 
a entrada de pessoas não autorizadas nos territórios. No município de Lábrea 
temos uma intensa ligação dos indígenas com a cidade. Um dos principais 
motivos para tal deslocamento está ligado ao recebimento de benefícios 
sociais (bolsa família, auxilio maternidade, aposentadoria), que conduz à 
compra de produtos que foram incorporados ao cotidiano das aldeias.  Outra 
questão, diz respeito diretamente à saúde, pois apesar do atendimento do 
Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena (DSEI) nas aldeias, há sempre 
muita reclamação da falta de remédios e os atendimentos com certo grau de 
complexidade são feitos na cidade, incluindo, os partos.  O aparecimento 

125. Documento disponível em: http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/cogedi/pdf/Boletim%20
de%20Servicos/2020/Boletim%20Edicao%20Extra%20de%2017.03.2020.pdf 
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da pandemia do “novo Coronavírus”, quebra essa circulação, e traz grandes 
problemas para compreensão da questão da seguridade alimentar, pois os 
indígenas da região ampliaram sua dieta alimentar incorporando alimentos 
industrializados, que faz com a relação aldeia-cidade se intensifique. 

Destacamos aqui a situação da Terra Indígena Caititu, povo Apurinã, 
primeira terra demarcada em Lábrea, e que está geograficamente “colada” à 
cidade, pelo Bairro da Fonte, e com um intenso trânsito de indígenas entre 
a aldeia e a cidade. Temos a situação dos “índios isolados”126 ou de recente 
contato, que podem sofrer impactos com essa pandemia, principalmente por 
terem seus territórios constantemente invadidos por madeireiros, grileiros, 
garimpeiros e caçadores. A invasão de terras é uma constante nesta região de 
fronteira (MENEZES, 2009). 

O Movimento Indígena, por meio da Federação das Organizações 
e Comunidades Indígenas do Médio Purus (FOCIMP) tem seguido as 
orientações do DSEI e da FUNAI, endossando o isolamento social, o ficar 
nas aldeias como a estratégia para que o vírus não chegue até as famílias, 
com preocupação especial com os idosos. Como os órgãos do governo 
não fazem efetivamente ações para conter a entrada de não-indígenas, os 
próprios indígenas têm criado estratégias para garantir, a sua maneira, o 
isolamento social e combate ao vírus. Os Jarawara, por exemplo, estão se 
isolando e entrando mais para mata, criando aldeias em locais mais distantes. 
Os Apurinã, estão criando barreias nos ramais de acesso a TI Caititu. 

126. Trata-se de populações em situação de extrema vulnerabilidade, expostas a risco de genocídio diante 
do avanço da fronteira capitalista, de maneira que, em 1987, foi estabelecido como política pública o prin-
cípio do isolamento voluntário e do “não-contato” (Milanez, 2019, p.164)
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Figura 02: Barreira construída na TI Caititu – Povo Apurinã. Fonte: Matias Apurinã.

Quanto às comunidades tradicionais, elas seguem as orientações gerais 
das SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde de Lábrea). Os gestores das 
UCs, estão fazendo o alerta para que os moradores das RESEX evitem o 
deslocamento para cidade. Porém, assim como os indígenas da TI Caititu e 
de um modo geral na zona rural de Lábrea, existem produtos da cesta básica 
que precisam ser comprados na cidade, o que é uma situação preocupante 
nesse momento de pandemia.

 Outra questão diz respeito aos parentes dos moradores de UC que 
vivem na cidade, que neste período de isolamento social, com medo, estão 
pedindo para ir para as comunidades, de modo a se protegerem do vírus, o 
que tem causado um problema para os moradores e suas organizações em 
dizer não a essas pessoas127. Essas e outras situações de ordem prática do 
cotidiano dos povos e comunidades tradicionais do Médio Purus, estão em 

127. Há que se ressaltar que o perfil dos moradores da sede municipal de Lábrea é de pessoas oriundas 
da zona rural, ou que seus pais ou avós são nascidos no interior, onde hoje é a Resex Médio Purus, Resex 
Ituxi, Resex Estadual de Canutama, ou mesmo de famílias que foram retiradas quando da demarcação das 
Terras Indígenas. 
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pauta neste momento de pandemia, de maneira que cabe perguntar se não 
estariam em “cheque” as estratégias do Estado de resposta direta ao controle 
dessa “nova doença” que a todos ameaça. Cabe assim, diante do exposto, 
refletir brevemente sobre o histórico de doenças com impacto severo na vida 
social das pessoas, e que infelizmente no caso de Lábrea não é algo tão novo 
assim, mesmo que por alguns já esquecido.

Histórico de epidemias em Lábrea e no Purus indígena:

Como acima mencionado, Lábrea é uma cidade que carrega na sua 
memória social marcas de sofrimento e tragédias relacionadas a doenças. 
Singularmente as epidemias e calamidades sanitárias não são novidade, e jamais 
foram encaradas como uma “gripezinha” pelas pessoas. Pelo contrário, na 
memória dos munícipes, o recente e doloroso passado vivenciado se faz presente 
em detalhes, o que se pode aferir por meio de relatos das pessoas mais velhas, ou 
seja, pelo que foi transmitido pela oralidade, uma forma de rememorar os fatos 
passados, aliás um costume indígena ainda ativo entre os labrenses.

Assim, são lembrados pelo povo: surto de cólera, rotavírus, malárias 
severas, hepatite delta - a “Febre Negra de Lábrea” - que tornou Lábrea estudo 
de caso (SBMT, 2018), a hanseníase, que castigou o Purus ao longo de quase 
todo o século XX, cujo tratamento reforçava a estigmatização dos doentes, entre 
outras, como recentemente casos de doença de chagas, associadas à produção do 
açaí que também deixaram a população em estado de alerta.

Em se tratando especificamente dos povos indígenas (originários), 
e ampliando o leque desta análise para a bacia hidrográfica do Purus, aqui 
compreendendo desde o município de Tapauá (baixo Purus) até Boca do Acre 
(alto Purus), pode-se afirmar que os episódios de epidemias causaram impactos 
muito mais severos no interior dessas coletividades, isso pela vulnerabilidade 
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biológica de grupos humanos há séculos vivendo no lugar, e que foram contatados 
de forma abrupta por aventureiros e colonos que, em nome da “modernidade”, 
pela região começam a se tornar bastante frequentes, ainda na primeira metade 
do século XIX, culminando com a fundação da vila de Lábrea pelo Coronel 
Labre (FERRARINI, 2009). 

Na documentação histórica a respeito desse período de aumento na 
constância de encontros inter-étnicos há boa disponibilidade de relatos com 
detalhes de impressões de estudiosos europeus, dentre os quais se pode citar os 
alemães Sipx e Martius (entre 1817e 1820), Gustav Wallis (1862),  Paul Ehrenreich 
(1888), o inglês Willian Chandlers (1864 a 1865), o francês Francis de Castelnau 
(1847) ou o norte-americano Josef  Steere (1873 a 1901), todos eles fazendo 
menções aos indígenas com os quais conviveram pelo rio Purus e efluentes.

Nomes de colonizadores brasileiros, nordestinos que na segunda metade 
do século XIX vieram em nome dos “tempos modernos”, ou seja, em nome 
empresa seringalista, também ficaram célebres. Homens como Manuel Urbano da 
Encarnação, João Rodrigues Cametá, Serafim da Silva Salgado, os “Coronéis” Luiz 
da Silva Gomes (Cel. Luiz Gomes, soberano no rio Ituxi), e Antônio Rodrigues 
Pereira Labre, foram responsáveis diretos por impor à numerosa população nativa 
uma realidade de fronteira, fenômeno sociológico recorrente em toda a história 
do Brasil, o qual transforma de forma rápida e violenta povos altivos e plenos, em 
grupos sociais desestruturados, reduzindo-os, como numa guerra, dada a assimetria 
das forças colocadas em jogo, à frágil condição de vítimas (MARTINS, 2016, p.10). 

Assim como traz Rangel (1994),

A história da inserção compulsória da população indígena na 
economia extrativista é marcada por alguns fatores desagregativos: 
a depopulação provocada pelas epidemias e pelas correrias e o 
grande deslocamento das comunidades das diversas etnias que 
habitavam a região. O resultado desta história é a dispersão destas 
comunidades, com os seringais rasgando seus territórios, criando 
distâncias que hoje são intransponíveis (RANGEL, 1994 p.71)
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Como bem lembra a autora, em relação à primeira fase do processo de 
conquista da Amazônia, fora preciso apenas 100 anos para que a população 
nativa passasse de maioritária a minoritária, sendo que as epidemias, sobretudo 
as causadas por diferentes tipos de vírus como o sarampo e a varíola, foram 
as armas biológicas das mais eficazes entre as utilizadas, propositalmente ou 
não, na “guerra” (que jamais foi uma guerra justa) contra esses povos durante 
todo o processo de colonização. 

O cientista norte americano Joseph Steere, que pôde estar entre os 
Jamamadi do igarapé Mamoriazinho (ou Mamoriá-mirim), povo que teria 
sido contatado por seringueiros no ano de 1873, deixou registrado o seguinte 
relato, com base no que foi repassado pelo seu informante:

Em junho de 1900, apenas nove meses antes, este era o lar de 130 
pessoas e estava cercado por campos de milho, cana-de-açúcar e 
mandioca cuidadosamente mantidos. Então uma tribo que havia 
descido o rio Purus trouxe de volta o sarampo, apanhado do povo 
de um navio que passava e logo os mortos apareciam com mais 
rapidez do que os vivos podiam enterrá-los (…) quando a febre e 
a erupção apareciam, eles se banhavam no rio, e isso parecia levar 
a doença aos pulmões e à garganta, e os mortos morreram de 
tosse. Por fim, aqueles que puderam fugir abandonaram a maloca 
e fugiram para a floresta, e muitos morreram ao lado dos caminhos 
e dos riachos. Sr. João descreveu o local, ao visitá-lo nessa época, 
os cadáveres e esqueletos espalhados, e os braços e roupas 
dos mortos deixados em seus lugares. Após o término 
da doença, apenas 30 pessoas sobreviveram. Eles temiam 
retornar à vila, mas se estabeleceram por perto. (STEERE, 1901, 
p.370, grifos nossos)

Outras fontes primárias foram enfáticas ao descrever toda a região do 
médio Purus como “afetada por febres intermitentes” (BONILLA, 2007) 
atingindo desde sempre os diversos povos, forçando por vários momentos 
deslocamentos em massa, e ocasionando drástica redução de populações. 
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Bonilla (2007), reconhece haver escassez de relatos que permitiriam precisa 
recapitulação histórica da ocorrência de epidemias virais no Purus. Assim 
mesmo, o exame de documentação do antigo SPI, faz emergir casos entre 
vários grupos que, assim como os Paumari128, também habitavam a região 
do rio Tapauá, em tributários como o Cuniuá e o Piranhas (município de 
Tapauá). Entre os Mura, a autora menciona registros de mortes por varíola 
em 1918; entre os Katukina do igarapé Coatá o relato de uma aldeia inteira 
dizimada pelo sarampo entre os anos de 1922 e 1924129 (BONILLA p.72). 

Na região do Lago Marahã, em Lábrea, o professor Joel Paumari conta 
que o seu povo quase desapareceu em decorrência de epidemias de sarampo, 
varíola e outras, para as quais os indígenas não tinham nenhuma defesa, isso 
nos anos de 1928 e 1929, segundo seus avós e seus pais repassaram a ele. 
Eles precisam o ano de 1920 como o ano das invasões severas da empresa 
seringalista em suas terras, com casos sistemáticos de agressões, estupros e 
arregimentação de trabalho escravo (FRANCO, 2015, p.10). 

 Foi a mesma época em que Deni, Suruwahá e Mamori da bacia do 
Tapauá sofreram baixas pela violência e pela virulência das doenças trazidas 
pelos brancos, o que se dá exatamente há a cem anos atrás. No caso dos 
Katukina (ou Kurari) do igarapé Coatá, o resultado foi praticamente a 
extinção das suas aldeias, com surtos de gripe na década de 1920 e novamente 
na década de 1940, que foi praticamente um golpe de misericórdia130 sobre 
aquele povo (KROEMER, 1985, p.96-97 apud SUAREZ, 2019, p. 194).

128. Os Paumari estão localizados atualmente nas Terras Indígenas Paumari do Ituxi,  Paumari Lago Ma-
rahã, em Lábrea;  TI Paumari Lago Paricá, Paumari do Lago Cuniuá e Paumari do Lago Manissuã em 
Tapauá (BONILLA, 2007).
129. Há de se destacar que os anos de 1918 e 1919 foram os anos da pandemia da “gripe espanhola”, que, 
somente na cidade de Manaus matou no mínimo 858 pessoas, ou seja, quase 3% de uma população urbana 
de aproximadamente 30.000 pessoas (SILVA & COSTA, 2011, p.10). 
130. Não se pode falar, entretanto, de extinção do povo Katukina, uma vez que seus descendentes se 
viram inseridos nas comunidades seringueiras dos rios Cuniuá e Tapauá. A Federação das Organizações 
e Comunidades Indígenas do Médio Purus – FOCIMP, representação indígena de abrangência regional 
fundada no ano de 2010 reconhece inclusive o ressurgido povo Katukina como integrante da ‘Federação’.
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Figura 03: Crianças do povo Katukina do rio Coatá, afluente do rio Cuniuá em Tapauá – AM 

no ano de 1930.Fonte: Serviço de Proteção aos Índios SPI131. 

 
Sobre os Suruwahá, povo hoje categorizado como população de 

“recente contato”, os indigenistas do Conselho Indigenista Missionário 
(CIMI) e da Operação Amazônia Nativa (OPAN), desde o contato estabelecido 
em maio de 1980 (SOAREZ, 2014, p.03), até as décadas seguintes, puderam 
compreender seus relatos que explicam o porquê da opção pelo isolamento 
desse povo e a relação dessa escolha com o trauma sofrido no passado. 

Suarez (2014), que conviveu por longo período entre os Suruwahá, 
explica que o lugar no qual se estabeleceram desde 1920, no Igarapé Pretão, 
rio Cuniuá, município de Tapauá, foi o lugar mais afastado que encontraram 
da movimentação da frente extrativista numa opção pelo isolamento.  O autor 
os descreve como sobreviventes de vários grupos falantes de uma língua 
comum, que se viram forçados a se refugiar e se unificar como estratégia de 
sobrevivência:
131. Disponível em: http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/20.500.12156.1/5573, visitado em 
10/04/2020.
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Tanto as narrativas indígenas quanto os registros brasileiros da 
expansão extrativista registram o abalo demográfico causado pela 
violência das armas e pela disseminação de epidemias na região. A 
experiência do massacre, a morte de familiares, de líderes e de xamãs, 
a perda de territórios e a incerteza em relação ao futuro coletivo 
impeliram aos sobreviventes dos diversos dawa, por volta da década 
de 1920, à unificação no território dos Jukihidawa – mais afastado 
das principais rotas comerciais e apto, pelas dificuldades de acesso, 
a constituir uma zona de refúgio – que possibilitou efetivamente a 
formação do coletivo Suruwaha (SUAREZ, 2014 p.142).

Os Madiha Deni, assim como os povos que formaram o povo Suruwaha, 
também são falantes da língua classificada como do tronco linguístico arawá, 
e igualmente tiveram a sua trajetória de vida enquanto povo impactada pelo 
choque da fronteira da borracha, de maneira que foram as epidemias de 
viroses de sarampo e diferentes tipos de gripe, responsáveis pela ocorrência 
de longos deslocamentos dentro da imensa região que compreende as bacias 
hidrográficas dos rios Purus e Juruá na Amazônia.

Caso emblemático de autodemarcação de suas terras, isso já no ano 
2000, a TI Deni, que compreende o lado onde estão os Deni do rio Xeruã 
a oeste da TI e os Deni do Cuniuá a leste do território, é caracterizada 
pela existência de numerosos cemitérios, isso devido ao altíssimo nível 
de mortalidade até meados dos anos de 1990 do século XX (ISA, apud 
CHAVES, 2000). Sahavi Deni, entrevistado para aquele estudo, fez um relato 
nítido dos primeiros contatos:

antigamente não tem branco, só índio. Depois branco entrou aí...
teve sarampo, teve catapora, teve gripe. Mas antigamente não 
sabia, quem pegava catarro morre, não tinha remédio, morre, 
morre, morre. Aí o resto vai correndo, espalhando, pra onde fica 
não tem. Quando ele pega doença, ele morre, antigamente vai 
ficar muito longe pra não pegar gripe (Idem).
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Rangel (1994), sobre os Madiha do município de Boca do Acre (falantes 
da mesma língua dos Deni de Tapauá), traçou uma linha do tempo na qual 
episódios marcantes de doenças entre aqueles povos, causando importantes 
baixas populacionais entre eles é disposta num ordenamento cronológico:

132

ANO DE 
OCORRENCIA EPISÓDIO

1930 Epidemia de sarampo ataca os Zoazoadeni

1935 Os Sivakoedeni registram muitas mortes por diarréia com 
hemorragia.

1941 Surto de tuberculose na aldeia Laranjal

1943 Desativação do P.I. Manauacá, do S.P.I., no rio Teuini, em função de 
diversos surtos de doenças.

1946 Epidemia de sarampo no Laranjal e no São Miguel dizimou mais da 
metade da população Jamamadi132.

1955 Os Sivakoedeni registram muitas mortes por “catarro”.

1957 Os Zomahimadi deslocam-se das cabeceiras do Capana para o 
seringal São José, no Purus, fugindo da tuberculose.

1964
Epidemia de sarampo e tuberculose no São Miguel e Laranjal, 
provocam deslocamentos para o baixo Capana. Em 1968 saem as 
primeiras famílias em direção a Boca do Acre.

1970/72 Surto de gripe no Capana; saem as últimas famílias em direção a Boca 
do Acre

Fonte:(RANGEL 1994, P.79)

Se levados em conta todos os registros elencados até aqui desde o 
tempo em que se intensificaram as incursões não indígenas subindo o rio 
Purus, ou seja, a partir da década de 50 do século XIX, não irá haver uma só 
década sem episódios graves de epidemias virais atingindo diferentes povos.

Também fica claro, apesar de ainda não suficientemente dimensionado, 
o tamanho do impacto que tem na desestruturação de qualquer tipo de 
organização social, e de fato ela ocorreu nas sociedades indígenas do Purus, 

132. Convencionou-se chamar os Madiha Deni da região de Boca do Ace e Pauiní de Jamamadi. A sua fala 
no entanto, e o seu parentesco é com os Deni da TI Deni e não com os Jamamadi da TI Jarawara/Jamamadi/
Kanamati de Lábrea. A Coordenação Regional da FUNAI do Médio Purus promoveu em agosto de 2015, 
com sucesso, o 1º encontro entre esses povos, por décadas distantes geograficamente.
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fazendo com que os povos se deslocassem bastante no espaço geográfico, 
e que incorporassem na sua cosmologia, as doenças como causadas pelo 
feitiço, seja atribuindo as suas causas a seres inanimados, seja a outros grupos 
inimigos, ou mesmo a pajés de seus próprios povos.

Maizza (2009), que esteve um bom período entre os Jarawara do médio 
rio Purus, ilustra bem esse aspecto, enfatizando a questão dos deslocamentos 
de aldeias inteiras desse povo por causa dos vírus: 

As acusações de feitiçaria ainda existem nos dias de hoje, elas 
não causam mais a mudança da aldeia inteira (...) ainda hoje pode 
haver a mudança de localidade de parte da aldeia, como ocorria 
no passado. De qualquer maneira, os Jarawara consideram que 
não se deve morar com muitas pessoas: as casas em especifico, 
devem conter pouca gente, pois se “tem muita gente, as crianças 
brigam, uma pessoa pega doença/gripe e passa para todo mundo 
rápido” (p. 219)

A antropóloga fala da segunda frente seringalista entre os anos de 
1940 a 1950 vivenciada intensamente pelo povo Jarawara na localidade onde 
eles habitam até os dias atuais, na TI Jarawara/Jamamadi/Kanamati, no 
município de Lábrea. Os relatos de doenças frequentes durante esse período 
de intenso contato com seringueiros, além da malária, o sarampo e o “catarro” 
(provavelmente tuberculose). No caso das viroses, a transmissão se dava com 
muita rapidez, gerando epidemias com consequências catastróficas. Como 
consequência os indígenas mudavam totalmente de lugar, transferindo a aldeia 
supostamente “enfeitiçada”. Medicamentos naquela época simplesmente 
inexistiam ou não eram disponibilizados – “Quando as pessoas faleciam, 
aqueles que sobreviviam saiam e iam para outra aldeia; as vezes eles 
simplesmente esperavam o ‘catarro’ passar e voltavam.” (MAIZZA, 2009, 
p.211).
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Entre os Banawá da TI Banawá município de Canutama, que são um 
grupo falantes do mesmo tronco linguístico dos Jamamadi de Lábrea e dos 
Jarawara da TI Jarawara/Jamamadi/Kanamati, a memória das epidemias 
que dizimaram sua população continua bem viva. Suárez (2019), ao reler os 
diários de campo da indigenista da OPAN, Doroti Schwade, do ano de 1977, 
mostra que os primeiros contatos mais intensos com a frente seringalista se 
deram no início do século XX. Sarampo, tuberculose e gripe, foram relatadas 
pela indigenista na década de 1970, mortes, que geravam consequências na 
organização social e no abastecimento das aldeias com caça e pesca (SUÁREZ, 
2019, p.113). Nos registros do antropólogo, episódios de morte por gripe 
são muito recorrentes nos relatos coletados entre os idosos Banawá, muitos 
dos quais, ainda tem medo dos “vara” (ou jará) - os “brancos”. Nos relatos 
trazidos, fica claro que as epidemias foram sempre trazidas de fora:

Contam como muitos parentes morreram devido às doenças dos 
estrangeiros, me barei. Towi, mãe de Sibiriki, e Lucimar, irmã de 
Tiwara, morreram de doença que os Jamamadi trouxeram. Sara, a 
esposa de Sawa, faleceu de gripe, yamaki, que contraiu dos yara. 
Kaobiri morreu de gripe na foz do Yatifa, assim como Okowabi: 
seu peito estalava quando faleceu. Abowe, um jovem filho 
de Na, morreu de gripe no Palhalzinho. Yene, a quem os yara 
chamavam de João Doido, foi trabalhar no igarapé Ouricuri 
e morreu de gripe também. Sowe morreu de velhice na foz do 
Yatifa, ele era o pai de Yene e o esposo de Na. Tinha muito 
medo dos yara: sempre que eles chegavam à aldeia, Sowe 
se escondia no mato e só regressava a casa quando os yara 
já tinham ido embora. Bate, pai de Sibiriki, também morreu de 
gripe na Maloca Grande do Yatifa. (SUÁREZ, 2019, p.252, com 
grifos nossos)

Grupo étnico hoje com o maior contingente populacional na região, 
e também espalhados na maior parte do território, os Apurinã ficaram 
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famosos durante o período do contato com os invasores pela sua postura 
bélica e vingativa, inclusive diante de episódios de epidemias, muitas das 
vezes interpretados como atendados propositais vindos “de fora”. O extinto 
Serviço de Proteção aos Índios – SPI, instalou, na região do alto Purus, os 
postos indígenas Marienê e Seruini, isso nas primeiras décadas do século XX. 
Nessa época, dentre alguns fatores determinantes para o fracasso daquele 
modelo de enquadramento dos Apurinã a um sistema externo de exploração 
de mão de obra sob o pretexto da “integração social”, fora a ocorrência 
da “febre biliosa” (um quadro mais grave da malária) e da gripe, doenças 
que fizeram muitas vítimas, numa região de forte presença do seringalismo, 
imposto com muita violência sobre a sociedade Apurinã (SCHIEL, 2004, 
p103).

Ao se referir à área onde atualmente se encontram as aldeias da TI 
Peneri Tacaquiri no município de Pauiní, a autora relata que até um período 
muito recente, ou seja ente as décadas de 1980 e 1990, se tratava de uma região 
que sofreu demasiadamente com a ocorrência de doenças, num contexto de 
total inoperância do Estado brasileiro:

José Capira (Zé Batata) morador do Lago do Tsapuko (da Vitória) 
afirmava “não contar mais” quantos morreram de gripe, dor de 
barriga, febre. Quando falava de parentes ou das moradias antigas, 
falava em uma triste sucessão de mortos. Segundo Neguinho 
(Antônio), morador da comunidade Jagunço II, o primeiro a 
morrer foi um pajé, que levou depois os seus. Mais de cem pessoas, 
segundo ele, teriam morrido. Rivaldo, irmão de Socorro e Lucila, 
moradoras atuais da comunidade Jagunço II, foi pessoa da região 
que, no começo da década de 80, foi para Rio Branco e participou 
do movimento indígena então insipiente. (SCHIEL, 2004, p. 143).
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O Povo Apurinã, desde o período de redemocratização nacional 
a partir de 1985, no alto Purus, sempre em contato com o movimento 
indígena do Acre, e, no médio Purus participando da rede articulada pela 
COIAB133, teve um grande protagonismo, elegendo também algumas de 
suas lideranças de base para fazer parte de organizações de representação 
regional e nacional na discussão da constituinte de 1988, e também na busca 
do direito a um subsistema de saúde indígena diferenciado aos modos do 
que é atualmente. 

Assim, o modelo de um Sub Sistema de Saúde Indígena dentro do 
Sistema Único de Saúde (SUS) foi consolidado com a aprovação do Lei 
Arouca, em 1999 (GARNELO & SAMPAIO, 2005), e com a implementação 
dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, anteriormente vinculados 
à estrutura da FUNASA e hoje dentro da Secretaria Especial de Saúde 
Indígena (SESAI), nos municípios brasileiros onde nos quais há presença 
indígena.

Os DSEIS comportam na sua estrutura organizacional os Conselhos 
Distritais de Saúde Indígena (CONDISI), e os conselhos locais por polos-
base, estruturas dentro das quais os indígenas exercem o controle social 
sobre as ações de saúde direcionadas aos povos e às suas aldeias.

O DSEI Médio Rio Purus atende atualmente um número aproximado 
de 8.693 indígenas (DSEI-MP, 2019), dos quais mais da metade são Apurinã. 
Entre os anos de 1999 a 2006, o DSEI MP/FUNASA-MS se conveniou 
com a própria organização indígena regional, na época a OPIMP134, de 
maneira que a organização ficou sujeita ao controle social dos próprios 
indígenas ao mesmo tempo em que cumpria o papel de executora das ações 
da saúde indígena, modelo que a princípio funcionou, mas que acabou 
levando à extinção, não somente da OPIMP mas de diversas organizações 
indígenas de todo o Brasil.

133. Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira.
134. Organização dos Povos Indígenas do Médio Purus.
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Hoje a FOCIMP se encontra novamente no papel que a OPIMP 
exercia antes do convênio com o Ministério da Saúde, ou seja, o do controle 
social e de representação das bases. A FOCIMP tem uma coordenação 
executiva e seis coordenações regionais em seis municípios do Purus. Nos 
dias atuais a organização visa unificar a luta com o movimento extrativista, 
com destaque para as RESEX do Médio Purus e Ituxi no município de 
Lábrea, onde fica a sede da FOCIMP. 

Figura 04: Assembleia da FOCIMP em 2018, município de Pauiní AM. Foto: Queops Melo/
CIMI Regional Norte I.
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O SARS-2: orientações e medidas de isolamento social no sul do 
Amazonas

Passemos a análise das ações de prevenção relacionadas a pandemia do 
“novo Corona vírus” para os povos indígenas e comunidades tradicionais no 
município de Lábrea, observação que se deu, já no período de isolamento, 
a partir do “campo virtual”, onde a observação ganha uma nova forma de 
participação, o estar em contato virtual135, sobretudo, nas conversas utilizando 
as chamadas redes sociais, onde destacamos o WhatsApp, Messenger, 
Facebook e Instagran. É um novo lugar da observação, em contexto 
de isolamento. É um novo espaço social de fala para os diversos agentes 
sociais, singularmente indígenas, pescadores, castanheiros, seringueiros, os 
pesquisadores e outros. É a partir desse lugar virtual que se concretizam de 
forma mais contundente os processos de informação, e a socialização dos 
mecanismos de orientação sobre a prevenção do contágio e formas de se 
barrar a discriminação da pandemia, singularmente para os povos indígenas 
aqui na região do Médio Purus. 

Povos Indígenas 

O Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena (DSEI) Médio Purus, 
produziu uma campanha socializada através de cartazes e vídeos para circular 
nas redes sociais, no intuito de levar aos indígenas da região informações e 
orientações sobre a pandemia causada pelo “novo Corona vírus”. Na referida 
campanha teve-se o cuidado de produzir material em cada uma das principais 

135. Um movimento geral de virtualização afeta hoje não apenas a informação e a 
comunicação, mas também os corpos, o funcionamento econômico, os quadros cole-
tivos da sensibilidade ou o exercício da inteligência. A virtualização atinge mesmo as 
modalidades do estar junto, a constituição do “nós”: comunidades virtuais, empresas 
virtuais, democracia virtual...Embora a digitalização das mensagens e a extensão do 
ciberespaço desempenhem um papel capital na mutação em curso, trata-se de uma 
onda de fundo que ultrapassa amplamente a informatização. (LÉVY, 1996, p. 01)
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línguas indígenas faladas na região. A partir do material produzido faremos 
a análise dos possíveis impactos e das orientações de isolamento social e de 
higienização para os povos e comunidades tradicionais do Médio Purus.

Figura 05: Material informativo do DSEI MP. Fonte: grupo de WhatsApp 

 Destaca-se o cartaz acima na língua Paumari com os dizeres “vamos 
manter o Corona vírus longe das nossas comunidades”. Nota-se que a imagem 
escolhida não é de um indígena Paumari, mas provavelmente da região do 
Xingu, o que pode ser uma estratégia de exemplificar como outros povos 
estão se precavendo, ou simplesmente uma opção estética. A mensagem 
central que ele visa transmitir é a de que “ninguém entra e ninguém sai” das 
aldeias, a estratégia do isolamento social. 

 Frente ao indicativo de isolamento das aldeias, apresenta-se a situação das 
famílias indígenas que mensalmente se deslocam para a cidade em virtude do 
recebimento de salários (professores, agentes indígenas de saúde- AIS’s, outros) 
e dos benefícios sociais (bolsa família, aposentadorias, entre outros). Como já 
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exposto acima, a dieta alimentar das aldeias foi alterada, com inclusão de alimentos 
industrializados, e que são vendidos no comércio da cidade. Como garantir a 
segurança alimentar nas aldeias, durante o período de isolamento social? As TI’s 
estão suficientemente protegidas e organizadas para prover os recursos naturais 
necessários para prover a alimentação e insumos para todos os moradores – fixos, 
ou não? Considera-se o fato de que a população indígena tem aumentou nas últimas 
décadas? há Planos de Gestão Territorial elaborados ou em elaboração para essas 
terras? Esses planos levaram em consideração questões emergenciais como a atual? 
São questões que se apresentam frente à imposição do isolamento social.

Figura 06: Material informativo do DSEI MP Fonte: grupos de WhatsApp

Nesse outro cartaz, destaca-se a imagem de uma criança com a mão na 
boca, sendo que a mensagem que a peça visa transmitir é justamente a de se 
lavar as mãos, já que a mão é considerada um dos vetores de contaminação. 
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A questão objetiva que se coloca é a seguinte: será que o DSEI Médio Purus 
está dando condições para as aldeias consigam se proteger da contaminação? 
Como lidar com uma “nova etiqueta136 de higiene” nas aldeias? 

Chamamos atenção para a questão da etiqueta, pois em tempos de 
pandemia provocada por uma doença respiratória a questão da higienização 
veio à tona. E a etiqueta médica, toma uma proporção gigantesca. O combate 
ao “novo Corona vírus” se faz a assepsia das mãos e dos materiais de uso 
pessoal. O ato de lavar as mãos, de “forma correta” e constante passa a ser 
a retórica médica e dos diversos especialistas. O uso dos objetos de forma 
individualizada. Os especialistas destacam que não basta usar a água para 
lavar as mãos, é preciso sabão ou álcool em gel. Porém, esse material não 
foi distribuído às aldeias. A questão envolve investimento, fornecimento 
de material de higiene. Em um cenário de precariedade, pois a falta de 
medicamento e atendimento adequado as aldeias por parte do DSEI já fazia 
parte da pauta do movimento indígena. No contexto da atual pandemia isso 
se agrava, e as informações socializadas em campanha se enfraquecem frente 
aos limites de concretização das mesmas.  

Além dos cartazes foram produzidos vídeos informativos, também 
divulgados via redes sociais sobre os cuidados para evitar a circulação do 
“novo Corona vírus” entre os indígenas. O roteiro dos vídeos chamava 
atenção para a ação de higienização das mãos, com destaque para o uso do 
álcool em gel.  Os vídeos foram gravados nas línguas indígenas, Jarawara, 
Jamamadi, Paumari e Deni e protagonizados pelos agentes de saúde indígenas.

Apontamos que o uso das redes sociais é uma ferramenta importante, 
sobretudo para os indígenas das diversas TI’s que transitam com muita 
frequência na cidade e muitos têm acesso a celulares e usam as redes sociais, 
de modo singular o WhatsApp. É fato que os indígenas demonstram 

136. Considerando Elias (2001), [...] Se todos cumpriam a etiqueta contrariados, não podiam romper com 
elas; e não só porque o rei exigia a sua manutenção, mas porque a existência social dos indivíduos envolvi-
dos estava ligada a ela. [...] (Elias, 2001, p. 104). Em 2020, com a pandemia do COVID 19 a imposição da 
etiqueta médica, do rigor de lavar as mãos se dá no intuito de preservação da vida.
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muito interesse pelo material áudio visual que circulam nesta rede. Porém, 
destacamos que os vídeos da campanha focalizam como informação principal 
o uso do álcool em gel, informação que está sendo massivamente divulgada 
pelos meios de comunicação social.  Mas, esse produto não fazia parte dos 
hábitos de higienização da maioria das pessoas, o mercado local, não tinha 
em estoque e, portanto, logo nos primeiros dias passou a faltar na cidade.  
Aqui estamos diante de um dos dilemas vividos nesse tempo: é preciso usar, 
porém não é possível comprar. E o referido produto é caro, pouco acessível 
aos indígenas. 

O uso do álcool em gel tem sido preconizado para os momentos de 
atividades externa, no contexto das cidades. Nas aldeias ele se faz necessário? 
Outra questão, o DSEI irá disponibilizar esse produto para os indígenas 
nas aldeias? Porque a ênfase não foi no uso de água e sabão, algo muito 
mais próximo da realidade das aldeias? E como esse processo massivo de 
higienização se concretizará nas aldeias? Na lida na roça, durante a produção 
da farinha, do rapé, no momento de cozinhar os alimentos, nas conversas, 
durante a pescaria, enfim no cotidiano das aldeias, onde o costume é tomar 
banho, lavar roupas e trazer a água dos igarapés e rios em baldes e outros 
recipientes137, esse processo de limpeza constantes das mãos fica mais difícil. 

Assim sendo, questões de ordem prática tais quais o hábito (ou costume) 
a questão da higienização, acionado pelos órgãos de saúde pública para o 
enfrentamento da pandemia entre os indígenas precisa ser problematizado. 
O material veiculado pelo DSEI perde a sua aplicabilidade no enfrentamento 
da epidemia do “novo Corona vírus” dentro das Terras Indígenas, que é 
justamente onde a SESAI faz questão de enfatizar ser o local prioritário da 
atenção, em relação aos indígenas das cidades.  

137. Cabe ressaltar que não se está desconsiderando todo o investimento feito pelo Ministério da Saúde, 
por meio da FUNASA e depois SESAI para a implementação de poços artesianos e rede de tubulações, 
caixas d´água nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas Brasil afora e também no DSEI MP (informação 
do CONDISI MP). Infelizmente, nem sempre tais projetos de engenharia se adequam às especificidades 
culturais de cada distrito e de cada povo, além dos problemas de execução financeira também, e é claro que 
há os casos de sucesso e de melhoria substancial no cotidiano das aldeias, como água na torneira de cada 
casa, o que não necessariamente ocasiona numa “mudança de costumes”. 
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Cientes da longa história de enfrentamento de doenças desde o século 
XIX, os povos indígenas do Purus, mais uma vez encontram-se ameaçados. 
Pois, parece não existir uma estratégia condizente com a realidade e 
particularidade das aldeias. As lacunas na forma de conduzir os tratamentos 
de saúde, a falta de autonomia dos indígenas, a dependência da cidade, seja 
na questão de alimentação e de cura para as doenças, emerge nesse momento 
como um grande desafio no combate e/ou prevenção para que os indígenas 
não sejam vítimas da COVID 19.  Nesse contexto falar de álcool em gel e 
lavar constantemente as mãos, nos parece insuficiente, ou meramente um 
processo de higienização, muito ligado a ideia de um “processo civilizador” 
(Elias, 2011). Insuficiente para responder de forma eficaz e criar uma 
barreira consistente de defesa dos povos indígenas, frente a mais esse ataque 
a existência e resistência desses povos. E, está em “cheque” a liberdade de ir e 
vir? Quem decide se é o não conveniente está ou não na cidade para os povos 
indígenas?  Nos parece que está em jogo a questão de um regime disciplinar138, 
que impõe uma nova etiqueta social para os Povos Indígenas. Como explicar 
que se trata de uma estratégia científica de não contágio? Talvez o caminho 
seria ouvir os próprios indígenas verificar as suas estratégias, tendo em vista 
a longa (e traumática) experiência desses povos com epidemias.

Comunidade tradicionais (UCs e comunidades de ramais, assentamentos e 
ribeirinhas)

Quanto as comunidades tradicionais, nas redes sociais que tivemos 
acesso no âmbito do munícipio de Lábrea não se percebeu um esforço 
de socialização de materiais no formato de campanha de esclarecimento e 
orientação algo específico para as comunidades do Médio Purus. 

138. “[...] o poder disciplinar é, com efeito, um poder que, em vez de se apropriar e de retirar, tem como 
função maior “adestrar”; ou, sem dúvida, adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor.” (FOU-
CAULT, 1987, p. 143).
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Figura 07: Campanha do Ministério Público do Estado do Pará. Fonte: WhatsApp

Observamos informações gerais, veiculadas pelos gestores do Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), como o material 
exposto acima, veiculada pela Promotoria Agrária da Primeira Região, porém 
não se trata de uma abordagem direcionada para região do Médio Purus. 
Também acessamos, via WhatsApp, o documento “Carta do MPF no 
Amazonas aos Povos Indígenas e Tradicionais sobre a Pandemia do Corona 
Vírus”, enviada pela Procuradoria da República no Estado do Amazonas 
– 5º Ofício, documento de 27/04, redigido em linguagem bem acessível e 
demostrando preocupação com esse público. Esta procuradoria também se 
preocupou em disparar áudios para os grupos de WhatsApp visando atingir 
o máximo de pessoas, sobretudo comunitários. Apesar da existência de um 
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fluxo de trânsito entre as comunidades com a cidade, devido a distância 
onde estão grande parte delas, existe uma dificuldade de comunicação, o que 
dificulta a checagem de como estão chegando todas essas informações sobre 
a pandemia nas comunidades.  

Existe uma nota pública do Fórum Nacional Permanente Defesa da 
Amazônia”, onde são apontados como pontos importantes no combate 
ao “novo Corona vírus”: campanhas de prevenção; estrutura de gestão das 
políticas e programas públicos de prevenção e assistência; ações emergenciais 
na prevenção e assistência à saúde; ações sociais e econômicas. A referida 
nota apresenta pontos importantes, porém, são propostas ações gerais, 
orientações para serem seguidas pelos órgãos públicos. Efetivamente temos 
as campanhas de prevenção realizada pelo Ministério da Saúde, secretarias 
estaduais e municipais que estão sendo veiculadas massivamente, nada 
apontando a especificidades das comunidades tradicionais da região. Há 
ainda dezenas de cartilhas circulando nos grupos, material produzido pelas 
ONGs e pelos Movimentos Sociais, sem buscar, entretanto, uma estratégia 
de alcance massivo nas localidades remotas, o que requereria uma maior 
articulação entre esses mediadores. 

A não atenção a política de saúde para as comunidades tradicionais, 
não é novidade, pois há muitos relatos de ribeirinhos e/ou moradores de 
comunidades de terra firme, que afirmam que só os indígenas são atendidos. 
Em anotações de campo em 2016, um não indígena, casado com uma 
indígena, afirmou: “meus filhos são registrados como indígena”, porque senão 
eles não seriam atendidos pelo médico, nós ribeirinhos não temos direito”. 
Essa narrativa não é isolada, frequentemente os moradores de comunidades 
reclamam do não atendimento as suas necessidades na área da saúde.  

No caso específico de Lábrea, o município possui uma Unidade 
Básica de Saúde (UBS) Fluvial, porém, a mesma não consegue responder 
com total eficiência o atendimento das comunidades ao logo do curso do 
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rio Purus e afluentes. E, como conter a chegada do “novo Corona vírus” 
nessas comunidades? Frente à invisibilidade dessas comunidades, como falar 
de prevenção se a política de saúde frente a precarização já existente.

Destarte no caso das comunidades tradicionais não estamos falando 
de um isolamento social momentâneo, ou circunstancial, devido a pandemia. 
As mesmas vivem o isolamento/exclusão do sistema de saúde pública. Tal 
situação se evidencia, quando as mesmas nem são citadas nas campanhas de 
prevenção do município. 

Considerações finais

A pandemia provocada pelo “novo coronavírus” produziu um 
processo de rápidas mudanças na relação entre as pessoas e reafirmação 
dos chamados espaços virtuais, como lugar do encontro. É uma questão 
de mudança de comportamento circunstanciada pela pandemia. O uso do 
lenço descartável, e não a toalhinha. O espirar no antebraço; lavar as mãos 
constantemente. São questões de etiqueta social que ganham força em tempo 
de COVID 19 e exigem mudança de comportamento e vigilância por parte 
dos agentes públicos. 

Existe um consenso entre as diversas autoridades de saúde que para 
conter a pandemia, o único caminho é a prevenção, pois a carência de 
equipamentos e leitos nos hospitais existentes não são o suficiente. E essa 
prevenção exige mudanças de hábitos e de comportamento. Existe dessa 
forma um “processo civilizador” em curso provocado pela pandemia, uma 
vez que é preciso “re-educar as pessoas” a terem hábitos de higiene pessoal. 
Vem à tona a ideia de uma etiqueta social do “não toque”, do distanciamento, 
do reaprender a espirrar, a tossir (Elias, 2011), e esse processo está sendo 
imposto, também aos povos indígenas e comunidades tradicionais.
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Há, todavia, questões ligadas às tradições dos povos indígenas, que 
precisam de um particular cuidado, quando se começa a falar de etiqueta 
social.  Por exemplo na região do Médio Purus, a utilização do sina139, awiry140 
(rapé), inalado com ajuda do katucano141 (osso de animal utilizado para 
inspirar o rapé) e, que é de uso coletivo. Essa prática que antes estava ligada 
a rituais específicos, hoje é utilizada de forma mais frequente nas aldeias e na 
cidade, por indígenas e também disseminada entre os não indígenas. Como 
pensar o uso do rapé em tempos de pandemia de “novo Corona vírus”? 

Está em curso um processo de mudanças de hábitos e comportamento 
que traz consigo a transferência da responsabilidade, para o indivíduo, e/ou 
no caso da Amazônia para a aldeia e/ou comunidade o “barrar” a pandemia. 
Pois, o sistema público de saúde está falido, e/ou em situação precária, ou 
como as autoridades afirmam, em colapso. O governo142 afirma: “não temos 
leitos, não há espaço nas UTI’s; não temos respiradores, portanto, fiquem 
em casa”. Declaram a fragilidade dos equipamentos públicos de saúde. 
Apontando a evidencia do fracasso do estado em manter uma política de 
saúde pública que responda às necessidades da população, demonstrado a 
fragilidade do chamado biopoder (Foucault 2008), isto é, a fragilidade dos 
mecanismos de defesa da vida. Quando se amplia esse olhar sobre as pequenas 
cidades da Amazônia isso fica ainda mais evidente. O hospital Regional de 
Lábrea, é um hospital de médio porte, pertence a rede estadual e há anos 
vem dando sinais de sucateamento, não possui estrutura de atendimento para 
as demandas locais. O que se agrava com o surgimento de uma pandemia.  

139. Palavra em Jarawara.
140. Palavra em Apurinã.
141. Palavra na língua Apurinã.
142. Desde o século XVIII, vivemos na era do governamentalidade. Governamentalização do Estado, que 
é um fenômeno particularmente astucioso, pois se efetivamente os problemas da governamentalidade, as 
técnicas de governo se tornaram a questão política fundamental e o espaço real da luta política, a gover-
namentalização do Estado foi o fenômeno que permitiu ao Estado sobreviver. Se o Estado é hoje o que é, é 
graças a esta governamentalidade, ao mesmo tempo interior e exterior ao Estado. São as táticas de governo 
que permitem definir a cada instante o que deve ou não competir ao Estado, o que é público ou privado, o 
que é ou não estatal, etc.; portanto o Estado, em sua sobrevivência e em seus limites, deve ser compreendido 
a partir das táticas gerais da governamentalidade. (Foucault, 1979, p.292)
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Nesse caso a única saída apresentada pelas autoridades para minimizar a 
situação é a prevenção.  As autoridades políticas e de saúde do estado do 
Amazonas já anunciaram o colapso do sistema. Porém, na região do Purus 
ele já estava colapsado. Como lidar com um sistema falido em tempos de 
pandemia? Onde inúmeras pessoas já morreriam por falta de respiradores e 
dos equipamentos de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI)? Onde o 
equipamento de Raio X mau funciona? Em que em muitos momentos nem 
gesso tem para atender uma criança com o braço quebrado? Frente a tal 
situação fica difícil reproduzir o medo ao vírus para provocar o isolamento. 
Pois já se convivia com tal situação, quase uma conformidade da morte, pela 
falta de recursos técnicos e tecnológicos no município.

No contexto da COVID 19, o trágico se aproxima, e se concretiza no 
sofrimento dos que sabem que o sistema público de saúde está sucateado. 
Onde a saúde pública nunca foi prioridade. “Ele faz bem a festa”; “alguns 
deputados financiam a festa, e não equipam o hospital”, falas corriqueiras 
dos eleitores ao se referirem a políticos. Essa posição política conduz as 
pessoas a experiências de perdas e muito sofrimento, fruto de estratégias 
políticas pautada na exploração e exclusão social. 

 [...] Conheci a tragédia na vida de um homem reduzido ao 
silencio, em uma banal vida de trabalhos. Na sua morte comum 
e sem repercussão vi uma aterradora  perda de conexão entre os 
homens, e mesmo entre pai e filho; uma perda de conexão que era, 
no entanto, um fato social e histórico determinado: uma distância 
mensurável entre o desejo desse homem e a sua resistência ao 
sofrimento, e entre estes dois e os objetivos e sentidos que uma 
vida comum lhe ofereceu. A partir daí, tomei conhecimento dessa 
tragédia de forma mais ampla. Vi a perda de conexão que se erguia 
entre a comissão de operários e a cidade, e homens e mulheres 
esmagados tanto pela pressão de aceitar a perda como 
normal quanto pelo adiantamento e corrosão da esperança e do 
desejo. (Williams, 2002 p. 29-30, grifo nosso)
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Uma tragédia, não necessariamente anunciada pelo “novo 
Coronavírus”, mas já latente na vida dos que foram excluídos dos direitos 
básicos. Do direito a terem assegurados a possibilidade de viver em seus 
territórios tradicionais, do uso dos recursos naturais da forma como sempre 
utilizaram. Na possibilidade de sonhar com o futuro e o cultivo de suas 
tradições e conhecimentos tradicionais. O “novo Corona vírus” é mais uma 
“conta” nesse “rosário de dor” e de ameaças que atingem os povos indígenas 
e comunidades tradicionais do Médio Purus.
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