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CENÁRIOS DO SUL DO AMAZONAS: OS 
TUPI KAGWAHIVA E AS FORMAS DE 

ENFRENTAMENTO DO COVID-19 EM TERRAS 
INDÍGENAS

Jordeanes do N. Araújo218

Suellen Andrade Barroso219

Angelisson Tenharin220

Até 1920, as doenças infectocontagiosas, tais como a gripe, o sarampo 
e a tuberculose eram desconhecidas no mundo social dos povos Tupi 
Kagwahiva (Parintintin, Tenharin, Jiahui, Juma, Jupau, Amondawa). No ano 
seguinte, o Serviço de Proteção ao Índio – SPI estabeleceu uma política de 
“pacificação” no Sul do Amazonas. Inúmeras mortes decorreram do contato 
indígena com doenças infectocontagiosas, adentradas à realidade indígena 
a partir de medidas inerentes àquela política de “pacificação” perpetrada 
pelo SPI. As primeiras vítimas das chamadas “doenças de branco” foram 
os Ipajís221, antigos tuxauas que detinham o conhecimento Kagwahiva. Com 
a morte dos Ipajís se foram, além da pajelança, todo o conhecimento que 
fora historicamente acumulado e dinamicamente transformado em séculos 
de vivência dos povos indígenas naquela região.

No final dos anos de 1930, os povos indígenas do Madeira 
apresentavam os elevados índices de depopulação agravado pelo quase que 

218. Doutor em Ciências Sociais (UNESP). Professor de Antropologia do Campus Vale do Rio Madeira – 
UFAM. Pesquisador Nova Cartografia Social da Amazônia.
219. Mestra em História Social (UFAM). Pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Política, Instituições e 
Práticas Sociais – POLIS/UFAM.
220. Liderança indígena do povo Tenharin. Mestrando em Ciências Ambientais (UFAM)
221. Segundo Waud Kracke (1979) os Ipají eram os responsáveis pela relação entre o céu e a terra, entre 
doença e cura. Através de seus cantos, adentravam no mundo cósmico de Tupana-Gã. Ao operar entre o 
céu e a terra, faziam curas xamânicas. Nhaparundi, Ika apytimba´vi foram Ipajís poderosos, que tinham a 
capacidade mágica de reunir todos os kagwahiva em torno de si.
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total desaparecimento dos Ipají. Os domínios territoriais Kagwahiva estavam 
devastados como bem atestam os relatórios do SPI e a narrativa de uma 
liderança Kagwahiva:

Encontrei os índios da tribo principal do rio Ipixuna, que são os 
célebres Parintintin, em tapiris insalubres, bastante de tuberculose, 
impaludismo e gripe, num verdadeiro estado de angústias e 
comiseração. Dias antes de minha chegada, um formidável 
incêndio havia devorado todas as suas habitações, extinguindo-
lhes quase todo o material de trabalho, causando-lhes, assim, 
enormes prejuízos. É lamentável, a situação desses seres humanos, 
afastados da sociedade civilizada, desprotegidos do destino e sem 
recursos médicos apropriados (SPI, SILVA, 02 setembro de 
1939).

Com a ampliação dos impactos da II Guerra Mundial foi se intensificando 
o contato com agencias de Estado e com seringalistas, comerciantes - de 
castanha, borracha, sorva, óleo de copaíba e outros produtos in natura – e 
os Kagwahiva passaram a vivenciar novas relações, novas conexões com o 
fluxo de pessoas e mercadorias advindas de trocas comerciais e de trocas 
linguísticas, resultantes da expansão de mercado dos produtos extrativos numa 
economia de guerra. Esta expansão foi consolidada em 1942 pelos Acordos 
de Washington, firmados entre o Brasil e os Estados Unidos, garantindo a 
exportação dos produtos da economia gomífera, de castanha, de amêndoa de 
babaçu e de óleos vegetais para suprir necessidades industriais – alimentícias 
e automobilísticas - dos EUA mediante a perda militar para os japoneses das 
fontes de matérias-primas extraídas das florestas tropicais asiáticas. Garantindo 
também os cuidados com a saúde da força de trabalho imprescindível a este 
esforço produtivo através da ação do SESP (Serviço Especial de Saúde Pública) 
e da participação direta de antropólogos norte-americanos, como Charles 
Wagley nas chamadas “missões técnicas” (Almeida, 2019), que percorriam as 
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regiões produtivas222. Efeitos da depopulação em várias regiões amazônicas, 
inclusive no rio Madeira, foram revertidos. Darcy Ribeiro, Roberto Cardoso de 
Oliveira e outros antropólogos, embora críticos da ação do órgão indigenista, 
encontravam-se vinculados ao SPI numa tentativa de contribuir com práticas 
mais eficazes na relação com os povos indígenas.

 Em 1967 o governo ditatorial extinguiu o SPI e criou a FUNAI, 
redefinindo também suas ações face à chamada “ocupação da Amazônia”, que 
foi intensificada trazendo no seu bojo contatos mais densos e outras moléstias 
contagiosas, Assim, no início dos anos 1970-80, com a construção da estrada 
Br-230, mais conhecida como Transamazônica, e o aumento das atividades 
extrativas da Mineração Taboca, cujas ações foram iniciadas na região em 1969, 
as comunidades locais viveram isto como se um veneno tivesse sido lançado 
sobre elas, contaminando tudo e todos e exterminando os Pajés: 

A Transamazônica trouxe impacto ambiental. Eu tinha doze anos. 
O maior impacto: prejudicou nossa cultura. O governo autorizou, 
partiu o coração de cada povo. Essa cicatriz tá aqui. Eu vi com 
esses olhos o meu povo sofrer, sem ninguém para ajudar. A 
cicatriz continua. Só Tupãnaga, quem sabe, possa curar. Quando 
as doenças chegaram (sarampo, coqueluche e outras doenças), o 
Povo Tenharin considera que o branco jogou veneno em nós. 
Porque para morrer dentro de dez dias, com a estrada aberta, não 
poderia morrer tanta gente assim. Como perdemos logo nosso 
povo tradicional, o Pajé (Ipají), não tiveram naquele momento 
tempo para se salvar. Por que as doenças do branco eram 
desconhecidas para os Pajé. Eles não tinham como salvar, pois os 

222. Conforme as pesquisas de Almeida in Antropologia dos Archivos da Amazônia (2008) e Antropo-
logia da Amazônia: dissonância e desafios à institucionalização (2019). Durante a II Guerra Mundial o 
governo brasileiro através do Ministério da Educação e Saúde (mais especificamente por meio da agencia 
de saúde pública, o SESP) e o governo norte-americano implementaram programa de saúde na região ama-
zônica. Estudantes de antropologia norte-americanos eram colocados como observadores em navios que 
transportavam os chamados “soldados da borracha” do Nordeste para a Amazônia. O total de “soldados 
da borracha” que foram recrutados transportados para a Amazônia correspondeu a 44 mil trabalhadores 
(Almeida, 2019:46). O SESP se voltava prioritariamente para estes trabalhadores recrutados no esforço de 
guerra e para aqueles povos e comunidades locais que se empenhavam na extração do látex, da castanha e 
da amêndoa do babaçu.
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remédios não funcionavam. Hoje não temos mais Pajé. Tenharin 
não tem mais Pajé pelo contato com o branco (M. Tenharin, 2018).

De fato, as doenças tornaram-se uma realidade no cotidiano 
Kagwahiva. Com a permanência de colonos nos Postos Indígenas desde 
o SPI, especificamente referidos neste relatório, primeiro aos Parintintin e, 
depois, aos Jiahui, o alastramento das enfermidades com a Transmazônica 
tornou-se incontornável. Novamente o fantasma da depopulaçao e do 
extermínio. No final dos anos 1980, os Parintintin já eram pouquíssimos. 
Apenas 149 indígenas habitavam dentro dos limites do território tradicional. 
Outros 12 moravam no distrito de Calama. Somente 05 estavam misturados 
na frente de atração Uru-eu-wau-wau. Alguns outros saíram da área e passaram 
a morar nas periferias de Manaus. Quanto aos Jiahui, por ocasião da abertura 
da estrada BR230, foram incorporados aos Tenharin e somavam tão somente 
12 indivíduos. 

Como observamos, os Parintintin, os Jiahui e os Tenharin sofreram 
com as epidemias trazidas pelos processos de ocupação iniciados com a 
economia do extrativismo e agravadas com a mineração, com as rodovias 
e as frentes de expansão agropecuária do período ditatorial (abril de 1964 
a março de 1985). Segundo Amauri Tenharin, “se as doenças não tivessem 
vindo até nós, hoje possivelmente seríamos entre 30 a 40 mil indígenas” 
(informação verbal223). Levinho (1990:04) ressalta que, para o SPI o 
contato não representava apenas uma tentativa de pôr fim às hostilidades 
entre indígenas e brancos, mas era também a introdução do aparato estatal 
gerenciando e controlando os territórios indígenas, o que teve seu corolário 
com a ação da FUNAI.

Diante destas considerações, versadas na história do contato dos 
povos Kagwahiva com doenças infectocontagiosas estranhas, a análise 
contemporânea de questões semelhantes, ou a elas subjacentes, impõem-

223. Narrativa coletada na aldeia Marmelo III em agosto de 2016.
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se algumas reflexões. Referimo-nos, como o leitor já deve ter antevisto, à 
pandemia mundial por SARS COVID2, isto é, Covid19. Se este vírus tem 
se mostrado letal às populações do mundo, tão mais o é entre os povos 
indígenas, historicamente desassistidos pelo Estado. Objetivamos, no 
entanto, perscrutar sobre os malefícios imbricados nesta questão, que podem 
representar uma ameaça maior à existência dos Povos Tupi Kagwahiva do Sul 
do Amazonas do que o adoecimento físico. Referimo-nos às diversas formas 
de matar (madeireiras ilegais, garimpeiros ilegais, queimadas desenfreadas, 
desmatamentos sem fim) orquestradas/permitidas pelo Estado Brasileiro.  
Estamos para além de um biopoder224 para controle de corpos ou do 
poder de decisão de quem dever morrer ou sobreviver. Estamos dentro 
de uma necropolítica225 onde o governo determina, através da soberania, 
de uma suposta “sociedade de bem”, a extirpação das “minorias”: negros, 
quilombolas, indígenas, idosos, mulheres e LGBTQI+.  

O Brasil governado por Bolsonaro é a expressão mais perfeita da 
prática de uma necropolítica em meio à crise do Covid19. Ao defender 
reiterada e incansavelmente que a pandemia não existe, Bolsonaro 
insufla “a população a arriscar suas vidas para garantir o lucro de um 
punhado de capitalistas, em um país que sequer conhece o real número 
de infectados, devido à falta de testes” (ISHIBASHI 2020:02). De fato, 
a guerra declarada contra as “minorias” e contra a ciência, visualizada 
no desmonte das Universidades e na propagação de calúnias absurdas 
contra a comunidade acadêmica e científica, outrora risível, assume 
agora uma face mortal. A militarização do Ministério da Saúde, por 
exemplo, serviu ao propósito de debilitar o conhecimento médico, 

224. Em Foucault não se trata, por conseguinte, em absoluto, de considerar o indivíduo no nível do detalhe, 
mas, pelo contrário, mediante mecanismos globais, de agir de tal maneira que se obtenham estados globais 
de equilíbrio, de regularidade; em resumo, de levar em conta a vida, os processos biológicos do homem
-espécie e de assegurar sobre eles não uma disciplina, mas uma regulamentação (FOUCAULT 2010: 294).
225. “Propus a noção de necropolítica e necropoder para explicar as várias maneiras pelas quais, em nosso 
mundo contemporâneo, armas de fogo são implantadas no interesse da destruição máxima de pessoas e da 
criação de “mundos de morte”, formas novas e únicas da existência social, nas quais vastas populações são 
submetidas a condições de vida que lhes conferem o status de ‘mortos-vivos’” (MBEMBE, p. 146).
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quando o governo impôs, como protocolo de tratamento ao Covid19, 
a cloroquina e hidroxicloroquina, mesmo com os cientistas apontando 
sua ineficácia. 

 Face a este cenário, os Tupi Kagwahiva traçaram ao longo do 
mês de março e abril algumas estratégias para conter o avanço do 
Covid19 em seus territórios. Uma das primeiras ações foi convocar uma 
assembleia do Conselho distrital de saúde indígena- CONDISI e a CR-
Madeira/FUNAI, no dia 24 de março de 2020. Nesta reunião foram 
discutidas a permanência dos indígenas nas aldeias; a formação de uma 
equipe de enfermeiros para apresentar, em cada aldeia, a importância da 
higiene pessoal e os riscos de contaminação pelo Covid-19. 

Segundo Ivanildo Tenharin, a primeira estratégia se esboçou no 
sentido de convencer as famílias indígenas a se manterem confinadas 
em suas aldeias. 

Os Kagwahiva preocupados com os índices de contaminação 
pelo Brasil, elaboraram algumas medidas para dar eficiência 
na prevenção dos indígenas em não se contaminarem as 
suas aldeias com idas e vindas na cidade, em busca de 
alimentos industrializados. Então nós chamamos a SESAI, 
a FUNAI para pensar com a gente as ações de prevenção e 
sensibilização que poderiam ser desenvolvidas pela FUNAI, 
SESAI e pelos próprios indígenas dentro dos seus territórios. 
O povo Tenharin, o povo Jiahui, o povo Parintintin criou 
então a campanha: “Parente fica na aldeia”. Só que tem 
muitas coisas a serem feitas para que de fato os parentes 
fiquem em suas aldeias. Então decidimos assim:

1. O povo indígena em suas aldeias deve, primeiramente, ter 
a consciência de que somos uma sociedade afetiva e de 
convívio social intenso. Por isso cada um de nós devemos 
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nos cuidar para não colocar em risco a vida das nossas 
famílias, aldeia e do seu povo. O melhor meio de fazer 
isso é o isolamento social em suas aldeias, isolamento das 
pessoas externas das aldeias, indígenas e não indígenas 
que não moram na cidade.

2. Hoje todas as aldeias indígenas tem  em sua base alimentar,                                                                                                                                       
arroz, feijão, macarrão entre outros produtos alimentícios 
e também  de higiene pessoal para as necessidades diárias, 
que em sua maioria são produtos industrializados. Os 
alimentos como peixe, caça do mato, farinha, macaxeira, 
banana, entre outros é apenas um complemento alimentar. 
A falta desses produtos alimentícios nas aldeias, faz com 
que os indígenas saiam de suas aldeias, indo para cidade, 
local onde oferta todos os produtos acima citados. Para 
evitar e minimizar a veiculação dos indígenas nas cidades, 
o melhor a se fazer é uma parceria com uma rede de 
supermercado, para que eles levem e vendam os produtos 
aos indígenas nas aldeias. Essa rede de supermercado deve 
ser acompanhada pela FUNAI e SESAI, para fiscalizar 
se a rede de supermercado está seguindo as orientações 
da OMS e esterilizando os produtos que levarem para a 
venda nas aldeias (I. Tenharin, abril de 2020).

Com a campanha “Parente fica na aldeia” os agentes de saúde 
do povo Tenharin, do povo Parintintin e do povo Jiahui, receberam 
treinamento dos técnicos de saúde da SESAI, para que fossem capazes 
de orientar as aldeias quanto as formas de prevenção da doença. 
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Foto 01 e 02: Treinamento SESAI nas aldeias da BR230. Aldeia Taboca, Povo Tenharin, abril de 
2020. Fonte: Angelisson Tenharin.

Foto 03: Treinamento SESAI nas aldeias da BR230. Aldeia Marmelo, Povo Tenharin, abril de 
2020. Fonte: Angelisson Tenharin.
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Outras estratégias de combate ao coronavírus foram debatidas com as 
lideranças Kagwahiva na assembleia do dia 24 de março. Fez-se necessária, 
a inclusão de medidas capazes de suprir as necessidades dos indígenas em 
isolamento social:  os idosos, os aposentados, aqueles que recebem bolsa família 
e todos os que precisam dos supermercados do Distrito de Santo Antônio do 
Matupi em Manicoré ou na cidade de Humaitá para abastecerem-se de víveres. 
Na assembleia, a FUNAI, por meio da Coordenação Regional do Madeira, 
assumiu o compromisso de fornecer cestas básicas durante todo o período da 
pandemia. No entanto, já as primeiras cestas básicas entregues mostraram-se 
insuficientes para atender àquela necessidade. “Vai ajudar, porém não vai resolver 
o problema. Por que é apenas uma cesta básica por família e cesta básica é uma 
cesta básica, não é um rancho. Em uma família com 12 pessoas, sendo 10 filhos, 
pai e mãe em uma casa, a cesta básica só vai durar dois dias, 02 almoços e 02 
jantas” (M. Tenharin, maio de 2020). Além disso, segundo as lideranças indígenas 
Kagwahiva, as cestas básicas atrasaram quarenta e cinco dias (foram entregues nas 
aldeias dia 20 de maio de 2020), razão pela qual muitos tiveram que se ausentar de 
suas aldeias para sacar seus benefícios e comprar mantimentos.
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Fotos 05 e 06: Entrega de cestas básicas nas aldeias, 20 de maio de 2020. Foto Angelisson 

Tenharin.
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Manter os indígenas em isolamento nas suas aldeias representa um 
desafio para os caciques e demais lideranças como os Agentes Indígenas de 
Saúde – AIS e os Agentes Indígenas de Saneamento – AISAN, que atuam 
diretamente com os povos indígenas da Transamazônica.  Não apenas em 
virtude das necessidades que impõem sua saída da aldeia, mas, principalmente, 
pela circulação de carros e carretas e seus respectivos motoristas pela estrada 
Transamazônica. Segundo M. Tenharin, a estrada seria então o vetor de 
contaminação das aldeias que estão localizadas nas proximidades da BR-230, 
onde não há centro de vigilância epidemiológico.

O governo criou o auxílio emergencial para ajudar a população 
brasileira a comprar seus alimentos nesse período de quarentena. 
Porém, 80% dos indígenas moram nas aldeia, tem locais que o 
meio de comunicação é feito apenas com radiofonias. Tem muitos 
indígenas que estão perdendo esse benefício pois não há quem 
faça o cadastro no auxílio emergencial a esses indígenas tem difícil 
acesso tecnológico. Já aos indígenas que moram próximos das 
cidades, onde o meio de comunicação é mais fácil, estão fazendo 
o cadastro e indo à cidade para receber o benefício e comprar 
alimentos para os seus familiares. É aí que mora o perigo. As filas 
longas nos bancos deixa a todos vulneráveis, pois não se respeita 
o espaçamento estabelecido. A FUNAI e SESAI deve fazer uma 
ação conjunta para trazer os indígenas que são assalariados, 
pensionista, BPC, Bolsa Família e os contemplados pelo auxílio 
emergencial para orientar e acompanhar os indígenas nas filas 
dos bancos. Ao receberem devem voltar para aldeia e comprar 
alimentos que será ofertado pela rede de supermercado sério e 
responsável na aldeia. Além disso, o governo esqueceu de instalar 
barreiras sanitárias nas estradas e rios que cortam e dão acesso às 
terras indígenas. Caso isso não seja feito, estaremos brincando de 
prevenção (M. Tenharin, maio de 2020).
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As barreiras sanitárias só foram instaladas mediante o agravamento 
dos casos (75 casos confirmados e 01 óbito; Apuí, 30 casos confirmados 
e Manicoré, com 60 casos e 03 óbitos)226 nos municípios que circundam as 
terras dos Tenharin, Parintintin e Jiahui. A Agência estatal, em parceria com 
o Exército, com a SESAI e a Polícia Rodoviária Federal – PRF, instalou, no 
dia 21 de maio, uma barreira de vigilância epidemiológica nos limites da terra 
indígena Jiahui com a terra Indígena Tenharin. 

Foto 07: Instalação da barreira sanitária nas terras indígenas Jiahui 25 de maio de 2020. Foto: 

Angelisson Tenharin.

226. Boletim da Fundação de Vigilância Sanitária do Amazonas, 27 de maio de 2020.
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Foto 08: Posto de vigilância epidemiológica, 27 de maio de 2020. Foto: Angelisson Tenharin.

Ao nos debruçarmos sobre estes fatos, que dizem respeito ao modo 
como o Estado se move ao tratar questões que envolvem a existência dos 
povos Kagwahiva em tempos de pandemia, evidenciado pelo atraso das 
cestas básicas, pela inexistência de equipamentos essenciais, pela instalação 
tardia da barreira sanitária, pelo não reconhecimento dos indígenas na cidade 
e pelo descaso com os próprios os povos indígenas, observamos, enfim, um 
gerenciamento de morte. Giorgio Agambem já afirmou que toda política é 
sempre uma biopolítica. “O que é uma sociedade que não tem outro valor 
que não seja a sobrevivência?” (AGAMBEN 2020: 02). É em nome da 
sobrevivência que os governantes governam, observa o autor, ao interrogar 
acerca das concessões à liberdade a que estamos dispostos em função do 
risco. Assevera o autor que a gestão das formas das vidas a serem preservadas 
só existe sob o controle da liberdade.

 As considerações de Agambem (2020) a respeito do biopoder nos 
ajudam a pensar as intenções das agências estatais (FUNAI e SESAI) ao 
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construírem uma política de proteção sanitária para os Povos Indígenas 
Kagwahiva. O atraso para a instalação de uma barreira de proteção 
epidemiológica, por exemplo, escancarou que a política não é aplicada em 
defesa da vida; antes, a defesa da vida é reivindicada como fundamento para 
a política. No Brasil esse entendimento engendrou uma “política de morte”, 
uma necropolítica, levada a termo através das ações das agências estatais, 
agora militarizadas, postas à serviço do agronegócio e da exploração ilegal 
dos recursos naturais de territórios indígenas. 

O poder não é mais exercido apenas no sentido de controlar as vidas 
ou regulamentar os corpos, como proposto por Foucault (2010), estamos 
diante daquilo que Mbembe chamou de necropoder (2016) e das diversas 
formas de exterminar através de políticas de morte (invasão de terras indígenas, 
garimpeiros, madeireiros, desmatamento, queimadas). Isso não significa, é obvio, 
que o Estado elabore leis de carnificina, que permitam abertamente assassinatos 
em massa, mas, ao orquestrar projetos de lei, tais como a PL 910, a chamada 
“lei da grilagem”, considerada um verdadeiro revés no tocante aos esforços 
adotados na contenção do desmatamento na Amazônia); ao  desregulamentar 
leis constitucionais, tal como a não demarcação de terras indígenas, facilitando a 
manutenção de garimpos ilegais e a ação de madeireiras em terras historicamente 
indígenas, permite e mesmo incentiva o agenciamento das mortes.

Nos últimos anos, os conflitos envolvendo os Tenharin, os Jiahui e os 
Parintintin tornaram-se uma espécie de veia aberta, jorrando dores e sangue 
e morte. Entre estes, destacamos o conflito ocorrido em 2013, em Humaitá 
e nas aldeias indígenas dos Tenharin e dos Jiahui e a prisão das lideranças 
no início de 2014, executada pela Polícia Federal; a presença da UHE 
TABAJARA (Mapa abaixo), em 2014; o conflito envolvendo estudantes 
Tenharin, impedidos de estudar nas escolas no Santo Antônio do Matupi, 
em 2017 e, por fim, o confronto armado entre os Tenharin e funcionários da 
FUNAI, em um posto indígena, resultando na morte do indígena Herivelto 
Tenharin, em 2018 (ARAÚJO, 2019). 
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Há, portanto, uma lógica necropolítica posta em ação pelos governos, 
desde a época da colonização de feitorias. Tal lógica se estendeu pela não 
demarcação de terras indígenas e quilombolas e, agora, é aprofundada 
com a tese do famigerado marco temporal. A lógica necrofílica atua 
indiscriminadamente nas inúmeras invasões de madeireiros e de garimpeiros 
nas terras indígenas do Sul do Amazonas. 

Como parece evidente, este texto, escrito no transcurso da pandemia 
e abordando as vicissitudes dos eventos, não poderia pretender esgotar 
nenhuma questão posta.  Os desmatamentos e os garimpos ilegais continuam 
ativos nas terras indígenas no Sul do Amazonas. A pandemia continua se 
arrastando nos espaços e no tempo, matando indígenas e não indígenas. 
Neste momento, em que finalizamos este texto, dois indígenas Parintintin 
foram contaminados por Covi19. Um se encontra em isolamento social 
na cidade de Humaitá. O outro contaminou-se em Porto Velho e lá ficou, 
isolado, na casa de parentes. Como são indígenas Parintintin citadinos, não 
são considerados, pela SESAI, como indígenas, razão pela qual não receberam 
atendimento médico daquela secretaria. 

Em meio a esse turbilhão de eventos, no entanto, percebemos que, se 
de um lado as formas de matar as minorias se espraiam pela negação da vida, 
pela negação de políticas para a proteção à vida das minorias, de outro, o 
autocuidado e as redes de apoio – como as campanhas online de arrecadação 
em prol das necessidades dos indígenas, as campanhas internacionais em 
defesa dos indígenas no Brasil, a ênfase na necessidade do distanciamento 
social demonstram que, como colocaram Slavoj Zizek (2020) e Ishibashi 
(2020), não apenas o medo e a busca por vias individuais de salvação 
estão postas como resultado da pandemia. Há, também, fundamentais 
demonstrações de verdadeira solidariedade.
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